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Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CBHSF

Instituído pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001

ATA CTAI – REUNIÃO DIA 30 DE MAIO DE 2006
A reunião da Câmara Técnica de Articulação Institucional – CTAI – realizou-se em Belo
Horizonte, Hotel Normandy, no dia 30/05/2006. Estiveram presentes: Rosana Garjulli
(ANA), Ana Cristina Mascarenhas (SEMARH/BA), Paulo Teodoro (IGAM/MG), José
Holanda (SRH/SE), José Valter Alves (CBH - Verde Grande), Ana Cacilda Reis (Fórum
Permanente de Defesa do São Francisco), José Maciel N. de Oliveira (CBH Rio Piaui),
Yvonilde Medeiros (Secretaria Executiva CBHSF), Rita Santos (Coordenação de
Mobilização CBHSF), Geraldo Santos (Secretaria Executiva CBHSF), Cláudio ?
(ANA/UAR-BA), Luiza de Marillac (IGAM//MG), Lessandro Gabriel da Costa (CBH dos
afluentes Mineiros do Alto São Francisco), Silvia Freedman Ruas Durães (CBH do
Entorno da Represa de Três Marias) e Manfredo Pires Cardoso (SRH/BA).
A reunião foi aberta pelo Coordenador da CTAI, Paulo Teodoro, que disse que em
conformidade com as deliberações da última reunião da CTAI, realizada em 09/03/06,
esta reunião tem o escopo de dar continuidade aos encaminhamentos necessários para
a realização da 1ª Oficina de Integração entre Comitês de Bacias Afluentes do São
Francisco, os órgãos gestores e o CBHSF. Solicitou a apresentação da proposta
metodológica da Oficina, elaborada por Rosana Garjulli.
Considerando-se que a agenda da CTAI está atrelada à organização da Oficina, foi
aprovada a inversão dos pontos de pauta, tendo a reunião a seguinte PAUTA: 1Organização da Oficina da CTAI; 2- Construção do Plano de Trabalho e agenda de
reuniões desta CT; 3- Reunião com CBHs de rios afluentes do São Francisco; 4- O que
ocorrer.
A ata da reunião anterior (09/03), elaborada por Cristina Mascarenhas e encaminhada
via e-mail aos integrantes da CTAI, foi lida e aprovada por todos/as. A Secretaria
Executiva do CBHSF ficou encarregada de atualizar os dados dos membros da CTAI e
enviar a planilha de membros atualizada para todos/as da CTAI. Rosana Garjulli
informou que houve substituição de Bruno Pgnoschi por Rodrigo Flecha na
representação da ANA. O MMA indicou o nome de Welilington Luiz Rocha para lhe
representar na CTAI faltando indicar o suplente. Yvonilde Medeiros requereu que as
correspondências da CTAI sejam encaminhadas para a Secretaria Executiva do CBHSF
e também para o e-mail pessoal de Rita (paulasantosrita@hotmail.com). Informou
também que a próxima reunião Plenária da CBHSF acontecerá em Aracaju, nos dias 13
e 14/07/2006, tendo como pauta inclusive a eleição da nova diretoria executiva do
CBHSF.
Rosana Garjulli apresentou a proposta de metodologia da Oficina, considerada como
estratégia de mobilização do CBHSF com os Comitês de rios afluentes do São
Francisco. Considera que durante toda a Oficina os grupos devem trabalhar de forma
heterogênea e não separados por estados. O primeiro dia será de apresentação,
integração e nivelamento de informações, chegando-se ao final com um panorama geral
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da situação da Bacia em relação à gestão de recursos hídricos. Este panorama deverá
ser exposto pelos órgãos gestores dos Estados e demais organismos da Bacia, como o
Fórum Mineiro de Comitês e CBHs afluentes. Como resultado dos trabalhos em grupo,
pretende-se também retirar princípios integradores da Bacia San Franciscana. No
segundo dia da Oficina, a partir da apresentação de experiências (PCJ, Paraíba do Sul
e GT-Agência / Conselho Estadual de Recursos Hídricos de MG), haverá uma
discussão sobre as temáticas de criação da Agência do São Francisco e Cobrança pelo
uso da água. O nome da Oficina ficou definido como : 1ª OFICINA DE ARTICULAÇÃO
ENTRE CBHSF E COMITÊS DE RIOS AFLUENTES, PARA GESTÃO INTEGRADA DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO. Foi definido que se deve, nesta oficina,
privilegiar o diálogo entre CBHSF e CBHs afluentes. A Oficina é estratégia de trabalho
do CBHSF, sendo os demais CBHs convidados a participar. A ANA custeará a oficina,
que deverá contar com um público estimado de cerca de 70 participantes. Cláudio em
articulação com Geraldo Santos ficou responsável por apresentar orçamentos e
previsão de gastos para a oficina em 10 dias. Foi definido como público alvo da oficina:
Diretoria Colegiada do CBHSF(5 membros); Coordenadores/as de todas as Câmaras
Técnicas do CBHSF (4 membros); Membros da CTAI do CBHSF (13 membros); os
coordenadores das demais CTs do CBHSF (3 membros); CBHs afluentes, sendo 10
CBHs de MG, 2 CBHs da BA e 01 CBH de AL e considerando dois representantes por
cada CBH, preferencialmente representantes da Diretoria Colegiada e/ou
Coordenadores/as das Câmaras Técnicas; Órgãos Gestores Estaduais (1 por Estado,
totalizando 07 representantes); Órgãos Gestores Federais (ANA e MMA); CBH Verde
Grande; Grupo de Trabalho do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de MG que
trata da questão de Agências de Bacia. A Oficina será realizada nos dias 28 e 29/06,
em Belo Horizonte. Geraldo Santos se responsabilizou pela escolha do local mais
apropriado e posterior indicação para a CTAI. Foi definido que, para apresentação das
experiências dos Órgãos Gestores Estaduais e dos demais convidados, a CTAI deverá
encaminhar um roteiro de apresentação para todos os/as expositores/as. Rosana
Garjulli ficou responsável pela elaboração do Roteiro. Ficou definido a elaboração de
um “Documento Estado da Arte”, a ser encaminhado para todos/os os participantes da
Oficina, contendo a sistematização dos principais dados referentes à gestão de
recursos hídricos na Bacia Hidrográfica Rio do São Francisco, considerando como
principais fontes de pesquisa as legislações estaduais referentes à Cobrança e à
Agência, Regimentos Internos de CBHs afluentes; Decretos de Criação de CBHs etc.
Tais os documentos devem ser encaminhados como anexo à Secretaria Executiva do
CBHSF. Para a construção do Documento, Rosana Garjulli disponibilizará o modelo
utilizado na oficina ocorrida na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e as adequações
necessárias serão efetuadas por Ana Cacilda e/ou Cristina Mascarenhas,que
encaminharão à Secretaria Executiva até o dia 02/06. A Secretaria Executiva deverá
encaminhar as referidas planilhas aos órgãos gestores dos estados integrantes da bacia
para serem preenchidas com os dados relativos à gestão de recursos hídricos dos
Estados. Responsabilizam-se pela coleta e envio dos dados, em seus respectivos
estados: José Holanda (SE); Maciel (AL); Aldo (BA); Luiza de Marilac (MG); Simone
Rosa ? (PE), Rosana Garjulli (DF e GO). As planilhas preenchidas deverão ser
remetidas para a Secretaria do CBHSF até o dia 09/06. Ana Cristina, Ana Cacilda e
Silvana Tosta (Coordenação e Apoio Técnico/Secretaria do CBHSF) deverão
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sistematizar os dados e formatar o documento final até o dia 16/06, enviando-o para a
ANA, que deverá imprimir e enviar para todos/os os participantes da Oficina. Foi
deliberado que a Oficina contará com a participação de um moderador, que ficará
responsável pela facilitação da Oficina e produção de relatório final. Por ordem de
preferência, foram indicados como moderador: Cacá, Suzana ou Olga (CESE). Rosana
Garjulli ficou responsável pelo contato. Para coordenação dos Grupos de Trabalho,
foram indicados os nomes de Gold Sifelman (SRH/BA) e Larissa Cayres (SEMARH/BA),
sendo Manfredo Cardoso e Cristina Mascarenhas responsáveis pelos respectivos
contatos, Rita (coordenação Mobilização/Secretaria CBHSF) e Benito (IGAM), sendo a
Luiza de Marillac responsável pelo contato. A coordenação do evento ficará sob
responsabilidade do Coordenador da CTAI. Os convites para os expositores ficaram sob
responsabilidade de Rosana Garjulli (PCJ, CEIVAP, órgãos gestores estaduais), Luísa
de Marilac (GT- Agência/ Conselho Estadual de Recursos Hídricos MG), Paulo Teodoro
(órgãos gestores estaduais). O material de apoio para a realização da Oficina ficou sob
responsabilidade do IGAM. A elaboração e envio dos convites ficou sob
responsabilidade da SECEX, com prazo até o dia 09/06. A confirmação dos
participantes e providências quanto ao deslocamento e passagens ficou sob
responsabilidade da SECEX. A organização do local e recepção dos participantes ficou
sob responsabilidade de Geraldo Santos, IGAM e SEMARH-BA. A elaboração do
Relatório da Oficina ficou sob responsabilidade dos moderadores e os
encaminhamentos para os participantes ficou sob responsabilidade da SECEX.
No que diz respeito à agenda da CTAI, José Holanda ponderou que existe necessidade
de agenda prévia de reuniões da CTAI, considerando as dificuldades para os membros
se deslocarem sem planejamento prévio. Yvonilde apresentou experiência das outras
CTs do CBHSF, com reuniões mensais. Paulo Teodoro sugeriu a realização dereuniões
bi-mensais, considerando outras atividades dos membros da CTAI, o que foi aprovado
por todos,sendo escolhido a última semana de cada mês. Cristina registrou a ausência
dos órgãos gestores de PE e AL e a importância de se resgatar a participação dos
mesmos, considerando a necessidade de se promover a integração no âmbito da bacia
hidrográfica. Rosana registrou a ausência dos Comitês mineiros na reunião. Foi
deliberado que deveria ser enviado pelo Coordenador da CTAI uma correspondência
aos faltosos, informando as discussões ocorridas e o calendário de atividades da CTAI.
Foi deliberado também que as convocatórias deverão ser encaminhadas para os
membros titulares e os suplentes da CTAI.
Pela tarde houve reunião conjunta da CTAI com os CBHs de rios afluentes do São
Francisco em MG. A abertura foi feita por Paulo Teodoro, sinalizando a importância dos
instrumentos de gestão de recursos hídricos, já implantados, estarem em sintonia, o
que corresponde à integração de procedimentos em toda a bacia. Considerando que o
Comitê constitui uma espécie de parlamento das águas, que foi criado para articular a
gestão dos recursos hídricos, deve-se buscar negociar as deliberações entre os setores
e Estados envolvidos buscando-se, sempre que possível, decisões consensuais. Foi
apresentada a CTAI para os CBHs e a proposta de realização da Oficina. Rosana
Garjulli fez a apresentação da proposta metodológica da Oficina. Foram convidados
todos os CBHs de rios afluentes do São Francisco, que deverão indicar até 02
representantes por CBH para participar da Oficina. Houve a sugestão de cada CBH
encaminhar, antes da Oficina, um documento inicial com as principais reuniões e
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deliberações dos CBHs de rios afluentes já implantados. O coordenador da CTAI
agradeceu a presença de todos e como não havia mais nada a ser discutido, a reunião
foi encerrada às 17 horas.

Obs: a frase em vermelho, esta sendo verificada, pois a oficialização desta substituição
ainda não foi feita a Secretaria Executiva do CBHSF.

