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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e seis, às dezesseis horas e trinta
minutos, nas dependências do Hotel Aquárius, Praia de Atalaia em Aracaju – SE,
aconteceu a reunião da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC, para tratar
dos seguintes pontos de pauta: 1 - Discussão sobre os TDR´s do Programa de
Revitalização; 2 - Preparação dos pontos de pauta para apresentação na X Plenária
Ordinária do CBHSF que tem como Tema: “Gestão Integrada: Sustentabilidade
Econômica e Ambiental da Bacia do rio São Francisco”. Na ultima reunião a CTOC
decidiu estender o tempo máximo de execução do estudo técnico de alocação e
cobrança para seis meses, por entenderem ser o tempo mínimo necessário para
desenvolver um trabalho de qualidade. Foi consenso que os Termos de Referência
devem primar pela qualidade técnica do trabalho que se deseja executar e quando
houver impedimentos administrativos, estes devem ser resolvidos no âmbito da
Diretoria do CBHSF. Após esta decisão tomada pela CTOC, ocorreu no dia 29/06/2006
uma reunião entre a diretoria do Comitê e a diretoria da ANA para os reajustes finais e
adequações necessárias aos Planos de Referências. Assim, nesta reunião da CTOC
estiveram presentes Yvonilde Medeiros – SECEX/CBHSF e Flavia Barros da ANA para
explicar o acontecido e as decisões tomadas nesta ultima reunião da diretoria com a
ANA. Ficou claro que: será possível fazer contratação de empresa para viabilizar as
oficinas pretendidas e pode-se fazer a contratação de um único consultor desde
que ele faça os estudos previstos nas TDR´s, assim, na TDR de Vazão Ecológica
por exemplo, deve ser feito duas TDR´s: uma para oficina e uma para um único
consultor que deverá fazer os estudos. Flavia observou que está faltando a TDR para a
Agência de Bacia. Depois de muitas discussões e esclarecimentos foi sugerido por
Altamirano que: “as reuniões realizadas em Brasília, devem sempre estar presentes os
coordenadores das CT´s, pois estas reuniões são reuniões de nível técnico”, foi
proposto também, que deverá ocorrer a participação da CTOC em todos os estudos do
CBHSF e apresentação dos produtos nas plenárias com a participação de todos os
membros da CTOC. Foi marcada uma reunião em Brasília dia 24/07/2006 com a
presença dos técnicos da ANA e da CTOC para fazer todos os ajustes necessário
nestes Termos de Referências já apresentados pelas CT´s. Deverão
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estar presentes nesta reunião em Brasília o coordenador da CTOC - Sr. Altamirano Vaz
Lordello Neto, Sra Silvana Sândis Tosta - técnica do CBHSF e Sr. Cláudio Pereira
representante da UAR no CBHSF. O segundo ponto de pauta desta reunião foi para
organizar como seria a participação desta Câmara na relatória dos trabalhos de grupos
previstos para à tarde do dia 13/07 na X Plenária do CBHSF, mas foi prejudicada pelo
adiantado da hora e a solenidade de abertura da IX Plenária do Comitê. Gostaríamos de
registrar que mesmo não tendo tempo para esta discussão, a CTOC participou nos grupos de
trabalho com os seguintes membros desta Câmara: Altamirano Lordelo, Marcelo Ásfora e
Renilda de Souza. Nada havendo mais a constar, encerro esta ata e dou fé.

Altamirano Vaz Lordello Neto
Coordenador da CTOC

Membros da CTOC presentes à reunião
Altamirano Vaz Lordelo Neto – SRH/BA
Marcelo Cauás Ásfora – ITEP/PE - Sociedade Civil
Renilda Gomes de Souza – SRH / SE
Douglas Falcão Wanderley – CHESF
Valter Vilela Cunha – COPASA/MG
Maria de Fátima Gouvêa – ABAS/MG - Sociedade Civil
Representantes da Secretaria Executiva do CBHSF
Yvonilde Medeiros – Coordenadora da Secretaia Executiva
Rita de Cássia Paula Santos – Coordenação de Mobilização / SECEX – CBHSF
Representante da Agência Nacional de Águas - ANA
Flavia Gomes Barros – Gerente da Superintendência de Apoio a Gestão da ANA

