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ATA CTAI – REUNIÃO DIA 24 DE AGOSTO DE 2006
A reunião da Câmara Técnica de Articulação Institucional – CTAI – realizou-se em Belo
Horizonte, Rua Carijós, 150, 10º andar - Centro - Belo Horizonte - MG . Estiveram
presentes: Paulo Teodoro (IGAM/MG), Rosana Garjulli (ANA), Ana Cristina
Mascarenhas (SEMARH/BA), José Holanda (SRH/SE), José Valter Alves (CBH - Verde
Grande), Edison Ribeiro dos Santos (CCR – Médio 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 Pereira (ANA/UAR-BA), Luiza de Marillac (IGAM//MG), Célia Maria Brandão
Frões (IGAM/MG), Rômulo Leão da Silva (CCR Sub Médio São Francisco), Hugo
Pereira de Jesus Filho (CCR SMSF), Thomaz Mata Machado (CCR Alto São Francisco),
Aelton Marques de Faria (CCR ASF) e Marcelo de Deus (CTIL/CEMIG). A reunião foi
aberta pelo Coordenador da CTAI, Paulo Teodoro, lendo a pauta da reunião que
constou dos seguintes pontos: (1) Avaliação da IX e X Plenária Ordinária do CBHSF
que teve como Tema: “Gestão Integrada: Sustentabilidade Econômica e Ambiental da
Bacia do rio São Francisco”; (2) Agenda para implantação da Agência e Cobrança de
águas do rio São Francisco, (3) Programação e realização de reuniões, seminários e
oficinas temáticas; (4) O que ocorrer. Iniciou-se a reunião com a avaliação da ultima
Plenária do Comitê destacando-se as seguintes considerações: pouco produtivo a
realização das reuniões de Câmaras Técnicas, em antecedência a Plenária; deve ser
repensado o período das reuniões plenárias – menos elástico – no máximo dois dias;
priorizar as discussões e deliberações em ato contínuo, ou seja – não deixar as
deliberações e os encaminhamentos para o último dia; atentar para o pouco
compromisso de alguns membros – se ausentando antes das principais discussões –
evitar a programação com termino previsto para a sexta-feira, organização da pauta da
plenária deve ser discutida com a CTAI, ponto positivo da plenária foi a participação dos
representantes dos rios afluentes. Ana Cristina Mascarenhas pediu para que fosse
distribuído boletim eletrônico para todas as CTs, CCRs e membros do Comitê
interessados. Foi pedida também para enviar parecer e deliberações para todos os
membros, a Secretária Executiva do CBHSF Sra Yvonilde Medeiros respondeu que isso
seria feito assim que as mesmas fossem aprovadas pela reunião da diretoria marcada
para o dia seguinte. Foi apresentado o conteúdo das TDRs e dos produtos esperados
com a contratação de um consultor (Agência) e de uma empresa para respectivamente,
trabalharem proposições técnicas em relação à Agência de Bacia e a Cobrança pelo
uso da Água.
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A Programação e realização de reuniões, seminários e oficinas temáticas foi
apresentado a todos por meio de cronograma e serão realizadas duas oficinas por
CCR’s, tendo como foco a discussão da Agência de Bacia e a Cobrança pelo o Uso da
Água Bruta. Na primeira oficina o público será composto, sobretudo, dos membros do
Comitê. Valorizar-se-á uma abordagem didática buscando a maior compreensão dos
temas, favorecendo a definição de uma estratégia de ação a ser desenvolvida a
posteriori no âmbito da região. A segunda reunião terá o público ampliado, incluindo,
especialmente, os principais usuários da bacia na região. As reuniões contarão com o
apoio da Secretária Executiva do Comitê Salvador/BA, sendo que o conteúdo da
primeira será apresentado pela Professora Yvonilde Medeiros. Esta previsto a
realização de duas oficinas temáticas, uma para os principais usuários de toda a bacia
sobre o tema Cobrança da água bruta e Agência de Bacia, e outra com o tema Vazão
Ecológica. Para o planejamento e organização das oficinas, sugeriu-se a constituição
dos seguintes grupos de trabalhos: Oficina de Cobrança e Agência para Usuários:
Thomas Mata Machado (MG) como coordenador, Rosana Garjulli e/ou Flavia (ANA),
Aelton Marques (MG), Valter Vilela (MG), Altamirano Lordelo (BA), Marcelo Batista (SE),
Cizino Lopes (BA), José Valter Alves (Verde Grande), Doris (MG), CHESF, SECEX;
para a Oficina de Vazão Ecológica: Luis Carlos Fontes (SE); José Holanda (SE); Maciel
Nunes (CBH Piauí); Cícero Marques (SE); Marcelo de Deus (CEMIG/MG); Ronaldo
Pereira/Lobo (AL) e SECEX. Dr. Paulo Teodoro pediu para que sejam convidados
Chicão e Moretti para a oficina de agência e cobrança. Yvonilde Medeiros falou sobre a
participação dos representantes dos órgãos gestores na CTAI e na importância da
freqüência e indicação de suplentes e propôs que seja feito um regimento interno para a
CTAI, foi indicado que Ana Cacilda e Wellington preparem uma minuta de regimento
para a CTAI, em seguida Yvonilde colocou para todos os presentes que o
acompanhamento das Câmaras Técnicas estará sendo feito pela técnica da SECEX
Silvana Tosta, e o acompanhamento das CCRs estará sendo feito pela técnica Rita
Santos a partir do mês de setembro. Geraldo Santos informou sobre as oficinas de
turismo sustentável que acontecem no mês de agosto ao longo da Bacia, o CBHSF
deve reafirmar o compromisso do MMA e do MI sobre quanto e quais serão os repasses
financeiros para os projetos da revitalização ainda este ano de 2006. Como não havia
mais nada a ser discutido, o coordenador da CTAI agradeceu a presença de todos, e a
reunião foi encerrada às 13 horas.

