CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
CCR SUBMÉDIO SF/CBHSF
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA – ITACURUBA-PE – 24 e 25/01/2019
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Aos 24 e 25 (vinte e quatro e vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2019, sendo que no
dia 24, às 10h18, teve início a Solenidade da Entrega da Adutora Pankará, que fica
localizada na Aldeia Serrote dos Campos, em Itacuruba-PE, numa área distante apenas
cerca de seis quilômetros do Rio São Francisco. Mas, apesar da proximidade, os
habitantes da aldeia sofriam com a falta de água para as necessidades básicas. Durante 12
anos, o abastecimento foi feito por caminhões-pipa, em dias alternados e em momentos
incertos. A obra, orçada em aproximadamente R$ 4,5 milhões, entre todas as etapas, foi
paga com recursos oriundos da cobrança pelo uso da água bruta do São Francisco. O
sistema de abastecimento tem capacidade para operar por, no mínimo, as próximas duas
décadas e irá atender a comunidade atual, estimada em pouco mais de 400 índios, mas
em condições de abastecer com tranquilidade até o dobro desse número de pessoas.
Formada a mesa com a presença de Lideranças Indígenas - Lucélia Leal, Cícera Cabral
e Manoel Calixto; Representantes do CBHSF/CCRs, Anivaldo Miranda, Maciel
Oliveira, Antônio Jackson, Ednaldo Campos, Julianeli Tolentino; a representante do
Ministério da Saúde, Valda Santana; e Autoridades Políticas - o prefeito de Itacuruba,
Bernardo Maniçoba e o prefeito de Águas Belas, Luiz Aroldo. Para a Cacique do povo
Pankará, Lucélia Leal e a representante dos Povos Pankará no CBHSF Cícera Leal Cabral,
que lembraram que buscaram o apoio do CBHSF há seis anos na tentativa de resolver o
problema da localidade. “Naquela oportunidade, o então secretário do Comitê, e hoje
vice-presidente, Maciel Oliveira, se mostrou sensível à nossa causa e não mediu esforços
para nos ajudar. Hoje, um sonho que era tão distante se torna real. Posso resumir esse
momento em duas palavras: muito obrigada”, relata Lucélia, com a voz embargada pela
emoção de abrir a torneira de sua morada e ver a água escorrer pela primeira vez após
mais de uma década. O presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, ressaltou que “Essa
área precisa ser considerada pela comunidade como sendo sagrada, por ser a fonte da
vida, aquela que tem água. Desde o momento em que a água chegou aqui, trouxe, por si
só, esse conceito sagrado”, afirmou Miranda. “E nossa intervenção aqui não se resume a
esse projeto. Faremos mais. O próximo passo é realizarmos um projeto de irrigação
autossustentável”. O coordenador da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Submédio
São Francisco, Julianeli Tolentino, acompanhou a solenidade e destacou o empenho do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para tornar viável e real o
abastecimento humano para a tribo Pankará. “Conheço bastante a realidade dessa
comunidade e buscamos oferecer uma melhor qualidade de vida a essa população. Esse
foi um projeto que eu fiz questão de tomar para mim, por isso fiz o máximo possível para
sensibilizar e convencer todos os membros da nossa CCR, que são grandes responsáveis
por essa obra se tornar realidade, assim como a diretoria do Comitê”, enalteceu. “Me
perguntaram quando essa obra seria possível de acontecer, se dependesse do poder
público! Não tenho dúvida em afirmar que nunca!”, declarou Julianeli. Em sua fala o
vice-presidente do Comitê, Maciel Oliveira, lembrou que esse foi um projeto iniciado há
seis anos, em 2012, quando visitou a área e se sensibilizou com o drama da comunidade.
“Tivemos a ousadia de manter esse projeto, por ser diferente daqueles que executamos,
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de recuperação hidroambiental. Estou emocionado com esse momento, grato a todos os
que participaram desse projeto, desde o início e quero parabenizar a comunidade pela
capacidade de mobilização”. Finalizando, o Pajé Pankará, Manoel Calixto, falou
“Estamos felizes e nem sabemos como agradecer. Um muito obrigado é muito pouco,
mas é o que temos”. Na parte da tarde teve início, às 14h44min, e finalizou às 19h, a 1ª
Reunião Ordinária do ano de 2019, da CCRSMSF, na Câmara Municipal de Itacuruba,
situada à Av. Patriarca Aníbal Alves Cantarelli, S/Nº - Centro, Itacuruba – PE. No dia 25,
a reunião continuou também na referida Câmara Municipal, às 9h15min e encerrando as
12h42min. PARTICIPARAM OS SEGUINTES MEMBROS TITULARES:
COMPESA - João Raphael Silva de Queiroz, Associação dos Irrigantes da Boa Vista Sr. Antônio Alexandre Balbino Reis, Associação dos Proprietários Condutores de
Barcos da Ilha do Rodeadouro - Sr. Israel Barreto Cardoso, Colônia de Pescadores Z39 - Sr. Arnaldo Alves da Silva, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da
Diamantina - Sr. Almacks Luiz Silva, Universidade Federal do Vale do São Francisco Sr. Julianeli Tolentino de Lima, Povo Tuxá/Comunidade Indígena - Sr. Manoel Uillton
dos Santos, Povo Pankará/Comunidade Indígena - Sra. Cícera Leal Cabral, Prefeitura
Municipal de Juazeiro-BA – Sr. Joao Pedro da Silva Neto, CBH lago de Sobradinho –
Sr. Francisco Ivan Aquino, e CBH Salitre - Sr. Manoel Ailton Rodrigues de
Carvalho. Participaram os Seguintes Membros Suplentes/Instituições: Associação
dos Produtores Rurais do Vale do Moxotó - UNIVALE - Sr. João Batista de Araújo
Silva, Colônia de Pescadores Z-60 de Juazeiro-BA - Sr. Domingos Márcio Matos,
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFPE - Sr. Aberlado Antônio de
Assunção Montenegro, Prefeitura de Abare-BA – Sr.Jose Marcelo dos Santos,
Associação dos Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu - Sr. Luiz Alberto
Rodrigues Dourado, Prefeitura Municipal de Terra Nova-PE - Sr. Manoel Silvestre de
Araújo e do CBH Lago de Sobradinho – Sra. Rosemária Ferreira Dias de Amorim
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Projeto
Glória Ltda. - COPAG - Sr. Cláudio Ademar da Silva, Instituto Regional da Pequena
Agropecuária Apropriada - IRPPA – Sr. Johann Gnadlinger e Sr. Giovanne Henrique
Sátiro Xenofonte - Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não
Governamentais alternativas - A reunião contou ainda com a presença de outras
instituições e órgãos públicos como a dos Representantes do CBHSF, Srs. Anivaldo
Miranda, Maciel Oliveira, Antonio Jackson CCR Baixo, Ednaldo Campos da CCR do
Médio e de Anselmo Caires do CBHSF;CBH Paso, Manoel Vieira Jr., Agencia Peixe
Vivo, Rene Geraldo C.S. Junior, Macio Fabrico S. Leite – UNIVASF, Bernardo Moura
Ferraz, Pref. de Itacuruba, Joao Paulo Leite Melo – APAC, Inalda C. Teles, Emanuel
Guedes S. Torres – Sec. Pref. Itacuruba, Hinelvina M. Carvalho - Cras, Erisvania Silva –
Coord. SEFU, Ozemberg Pereira, Aeda Geni da Silva – Rep. Sociedade Civil, Valdamir
A. Lisboa – Cacique Pipipa, Valdeci Ana dos S.Nascimento, Evanildo Jose da Silva,
Paula Renata dos S. T.da Silva – Quilombola, Jose Alexandre dos Santos, Jose Elias C.
Santos, Jose L. F. de Oliveira, Evani Campos de Oliveira Silva – Adriano Joao da Silva,
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Rivania Almeida - Aldeia Tuxa –PE, Jose Alexandre S. Neto – vereador, Ana Marinho –
UFRPE, Lucélia L. Cabral. Jorge Carvalho de França – Povos Pankara, Francisco Carlos
Dipeta, APOINNE, Josenice Campos de Oliveira, Cácia Socorro Campos –Povos Tuxá.
Formada a mesa, com a presença do Presidente Anivaldo Miranda, do Vice-Presidente
Maciel Oliveira, Cicera Cabral, Gilmar Freire, Bernardo Cabral, Almacks Silva e o
Coord. Julianeli Tolentino. Todos fizeram uso da palavra, na sua fala o Presidente
Anivaldo Miranda, destacou a satisfação em estar participando de uma reunião da CCR
SF na casa do povo, ou seja, na Camara Municipal e, principalmente, num dia tão
importante que foi a inauguração do sistema de abastecimento da comunidade indígena
Pankara. Iniciou dizendo que a sua fala que seria mais sobre informações da CCRSMSF,
destacando a situação climática e hidrológica da bacia do SF. A Palestra com o Profº.
René Geraldo Cordeiro – UNIVASF, e Mácio Fabricio Leite, sobre O Sisteminha
Embrapa, que é uma tecnologia de produção integrada de alimentos, fundamentada em
quatro princípios: 1) Miniaturização; 2) Replicabilidade; 3) Escalonamento da produção;
4) Segurança alimentar e nutricional, apropriada para agricultores familiares. Quem
ganha com isso? Moradores/produtores de áreas urbanas, periurbanas e rurais, inclusive
comunidades quilombolas, aldeias indígenas e agricultores familiares. Não havendo mais
assuntos a tratar, o secretário encerra a reunião às 19h. No segundo dia (25.01), a reunião
teve início às 9h15min, com o Membro Almacks Silva, fazendo um breve relato dos
informes citados na pauta da reunião tratando sobre o Regimento Interno/Plenária e da
Expedição e citando ainda que, a sede do município de Itacuruba que foi removida para
a construção do Lago de Itaparica e o seu povo perdeu toda identidade na nova Itacuruba,
e por um tempo conforme documentário relatando o alto índice de suicídio no município
pela cineasta e psicanalista pernambucana Isabela Cribari e agora mais uma vez esse
povo tem o seu território ameaçado com a instalação de uma planta de Usina Nuclear no
município, as margens do Rio São Francisco O Vice Presidente do CBHSF - Maciel
Oliveira, falou sobre a última Plenária, destacando que a CCR do Baixo fez reunião antes
da Plenária para debater sobre o “Regimento Interno”. Também destacou “a importância
do CBHSF fazer parcerias com outros órgãos/instituições e universidades facilitaria
andamento, os custos até porque tem entidades que já tem trabalho de pesquisa voltado
de alguma forma com o Rio São Francisco e só ajudaria, mas para essa aprovação foi
necessário que Agência Nacional das Aguas – ANA, reconhecesse a importância dessas
parcerias. Adiantou que a Câmara Tecnica de Águas Subterrânea está em processo de
formação, já com alguns nomes indicados. Quanto a Comissão de Ética, depende da
alteração do Regimento Interno, que consta um item para essa câmara ser criada”. O
Membro Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho – CBH Salitre, registrou o conflito
de água que está ocorrendo na bacia do rio Salitre, entre os pequenos e grandes
agricultores, usuários da água e falando ainda da omissão dos órgãos competentes para
resolver a questão. O Sr. João Paulo Leitão de Melo, da Agência Pernambucana de
Água e Clima –APAC, registrou aprovação e inclusão de dois (2) Conselhos do Saco
II/Lagoa Grande-PE e do Chapéu de Palha/Parnamirim-PE, farão parte da CCRSMF. O
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Membro Manoel Uilton dos Santos – Povos Tuxá Rodelas-BA na sua fala ressaltou à
dificuldade na execução dos projetos já aprovados e pautados para execução como o
projeto da Adutora dos Tuxás/Rodelas-BA e de outros projetos da CCR Submédio SF.
Lembrando que na Plenária de Lagoa da Prata-MG, que até então estava resolvido e num
entanto foi retirado de pauta. Lembrou que existia uma demanda antiga do Povo Tuxá, na
SESAI, que seria exatamente a parte que competiria a SESAI, e que ficou das partes
interessadas em se reunir em Salvador, para ser conversado, mas devido as eleições no
ano passado essa reunião foi adiada e agora veio a saída de Alberto Simon. Mas o projeto
já foi licitado e “Elaborado o Diagnostico”. Aproveitou para solicitar uma reunião para
tratar exclusivamente do projeto de Rodelas e dos projetos que foram entregues na CCR.
A Sra. Ana Maria Marinho, Pro-Reitora de Extensão da Universidade Federal Rural de
Pernambuco-UFRPE, falou da Organização do Encontro dos Povos Tradicionais
(Indígenas, Quilombolas, Pescadores, Ribeirinhos, Carrapicho, Fundo de Pasto), que será
organizado pela Universidade e que buscando parceria com o CBHSF que vai tratar além
da cultura, do território, da saúde, do controle social, enfim de assunto de importância
para eles. O Membro João Batista Araújo Silva - UNIVALE, registrou e agradeceu a
CCR/CBHSF, sobre a cobrança indevida que a UNIVALE vinha recebendo da ANA, ou
seja, cobrança por uma agua que não recebiam e que já vinha travando luta para não
pagarem e com a intervenção da CCR/CBHSF foi resolvido. Sobre o Projeto Irrigado do
Moxotó/Ibimirim-PE que, desde 2015, foram suspensos a irrigação por falta de água e
novo sistema de irrigação está pronto e aprovado precisando ser implantado para que
possa atender as famílias que vivem no perímetro irrigado. Pede que a CCR/CBHSF
venha intervir nesse pleito. O Vereador José Alexandre de Sousa Neto, fez um breve
relato da Velha Itacuruba, com a Nova Itacuruba, que a “CHESF indenizou as terras e
essas pessoas tiveram que ir embora para os cidades como Orocó, Santa Maria da Boa
Vista-PE, Ibotirama-BA, e morar na zona rural. E a CHESF, não aceitou que essas
pessoas viessem morar na rua/cidade de Itacuraba. Indenizou, mas podiam morar na rua
e quem não aceitasse recebia apenas a casa e essas pessoas não tinham o que fazer, viviam
sentados na praça daí o alto índice de suicídio registrado em todo Brasil é em ItacurubaPE, por conta da depressão”. O Prof. Julianeli Tolentino, retirou a pauta “Parceria
CBHSF x UNIVASF (EACC / Prazos e Objetivos)”, que trata do uso do espaço pela
CCR na Univasf. Devendo ser usado para executar projetos, capacitação para
agricultores, projetos ambientais. Como ainda não foram finalizados a construção e achar
muito cedo para tratar esse assunto foi mais devendo, o projeto ser apresentado aos
Membros mais à frente. Quanto a Associação de Moradores da Serra dos Morgados
(destruição dos Rios e Nascentes Serra de Jaguarari-BA (Carta Oficial), solicitando o
apoio da CCR/CBHSF, foi deliberada, porém, com ressalvas. Ficando acertado que a
Coordenação da CCR, enviaria correspondência solicitando mais detalhados os tipos de
intervenções necessárias para que o CBHSF venha apoiar. Sobre o Regimento Interno,
com a palavra o Membro Almacks Silva, propôs que esse assunto fosse retirado da pauta
e da votação, alegando que esse assunto Regimento Interno, precisa de um amplo debate
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e ser melhor analisado pelos membros da CCR, antes da aprovação, e se possível,
convidar um Membro da Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL, para que possa
fazer uma explanação dizendo o que sai e o que entra para melhor assimilação por parte
dos Membros da CCRSMSF. Aprovada e retirada de pauta por todos os Membros. Com
relação aos Resultados da Análise de projetos/propostas submetidos ao Edital de
Chamamento de Projetos Nº. 01/2018 do CBHSF, e posteriormente questionado pelos
Membros João Gnadlinger e Claudio Ademar da Silva, de como foi feita a
classificação dos projetos das propostas apresentadas de acordo como o Edital de
Chamamento de Projetos 00-2018, e o porquê da mudança dos projetos prioritários? O
Coordenador Julianeli Tolentino respondeu dizendo que após o recebimento desses
projetos foi instaurada uma comissão para analisar e classificar de acordo com os critérios
do Edital de Chamamento de Projetos, foram classificados vinte e dois projetos, de acordo
com a ordem de importância, segundo a Comissão de Avaliação da CCR e encaminhadas
as Atas dessas reuniões a todos os Membros da CCR, aos Proponentes dos Projetos e
publicada no site do CBHSF o resultado. Em reunião na DIREC, eu junto aos colegas das
outras CCRs e junto à presidência do CBHSF, discutimos e foi proposto e aprovado a
prioridade sobre os projetos em relação a execução. A DIREC fez uma análise de cada
uma proposta das CCRs e definiu 6 propostas, classificando como prioridade 1 e
prioridade 2, para serem os primeiros executados. Ficado assim a classificação:
PRIORIDADE 1 a) - Revitalização e hidrologia social na Bacia do Alto
Ipanema/Pesqueira-PE; b)- Implantação das Ações Descritas no Diagnóstico e Plano de
Ações na Bacia do Rio Salitre Jacobina –Jacobina-BA; C)- Projeto Verde Vida –
Petrolina-PE; PRIORIDADE 2 a) - Recuperação Ambiental das florestas de galeria no
bioma caatinga do município de Floresta-PE-Brasil -Floresta-PE ; b ) - Projeto de
Passagem Molhada com aproveitamento de estrutura a ser recuperada para reservação
para abastecimento e múltiplos usos para a comunidade de brejões, Distrito de Morro de
Chapéu-BA; c) - Projeto de Recomposição de Talude e Mata Ciliar Riacho do Pontal
Lagoa Grande-PE. Com a palavra o Profº Abelardo Montenegro, (Comissão de
Projetos), relatou que os trabalhos foram analisados e classificados observando-se os
critérios do Edital. Todos os projetos foram de grande relevância, mas que precisava
seguir uma ordem de pontuação conforme o Edital. O processo foi desenvolvido da forma
mais transparente possível e o resultado encaminhado a Coordenação da CCR que, junto
aos Coordenadores/DIREC, fizeram uma computação e analise do resultado. Com essa
apresentação e debate ficou definido que seja agendado uma reunião para tratar
exclusivamente de projetos. As próximas cidades escolhidas para as reuniões/2019, são:
Morro do Chapéu-BA, Ibimirim-PE e Macururé-BA. Não havendo mais assuntos a tratar,
o secretário encerra a reunião às 12h42m, de onde se lavrou a presente ata, que será
assinada pelo coordenador e secretário da CCR Submédio SF, após aprovação.
Julianeli Tolentino de Lima
Almacks Luiz Silva
Coordenador da CCRSMSF
Secretário da CCRSMSF
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