MINUTA DA ATA REUNIÃO CTOC

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2007, às 12:30 no auditório da Companhia Hidroelétrica do São
Francisco-CHESF se reuniram os representantes da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança-CTOC,
eleitos pela Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco –CBHSF
indicados para a gestão de 2007 à 2010 , por motivos da Coordenadora de Suporte Técnico da SECEXCBHSF, Sra Silvana Tosta não poder comparecer por estar em outra reunião foi substituida pela a Sra.
Márcia Carvalho-Secretária Administrativa e Financeira da SECEX/CBHSF que deu inicio aos
trabalhos, distribuindo a relação dos atuais membros que comporão a Câmara, bem como copia da
Deliberação nº 27 de 09 de setembro de 2005 que atribui a estrutura e o funcionamento da Câmara, em
seguida passou a palavra para o Sr. João Lopes Araújo,representante da Associação dos Irrigantes da
Bahia e Coordenador da Câmara na gestão 2005 à 2007, que iniciou os trabalhos se apresentando e
pedindo as presentes que cada um o fizesse com nome e entidade que representavam, em seguida fez a
leitura da Ata da reunião anterior, que todos concordaram e nada foi ratificado, em seguida dando
cumprimento a Pauta proposta da reunião, foi solicitado aos membros elegerem o Coordenador da
Câmara e a Secretária para essa Gestão , feita algumas considerações pelos membros antigos como o Sr.
Douglas Falcão Wanderley representante da CHESF, a Sra Renilda Gomes de Souza representando a
Secretaria de Meio Ambiente de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe e a Sra Ana Cristina da Silveira
representando a Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais , que se pronunciaram em estarem
satisfeitos com a condução dos trabalhos desenvolvidos pelo Coordenador Sr. João Lopes Araújo na
gestão passada, e com a aquiescência dos novos membros o indicaram a permanecer na função para essa
gestão, bem como foi eleita a Sra Elba Alves Silva,representante da Superintendência de Recursos
Hídricos-SRH do Estado da Bahia, como Secretária da Câmara ,que não estava presente( com ausência
justificada anteriormente), mais, após feita a consulta por telefone à mesma e ao Diretor Geral do SRH
Dr. Julio Rocha órgão que representa, sobre sua indicação e aceita por ambos, ficando assim eleitos por
unanimidade o Sr. João Lopes Araújo, Coordenador e Sra.Elba Alves Silva Secretária para a gestão 2007
à 2010. Dando prosseguimento à pauta , foi discutido o planejamento do calendário para as próximas
reuniões e que todos decidiram que deveria ser postergado, aguardando agenda das Câmaras Consultivas
Regionais, ficou como sugestão que a agenda fosse passada por email e todos fariam sua contribuição.
Renilda, sugeriu que fosse criada uma sala de discussões num provedor (ex:. Yahoo) para que todos se
falassem e chegassem a um acordo para as discussões ou trocas de idéias entre os membros, ficando o
Douglas como o responsável por criar essa sala via net, o que todos concordaram. Quanto ao tema de
agência e cobrança ......... que o Sr. Antonio Eustáquio Vieira , representando o Movimento Verde de
Paracatu-MG abordou e que foi discutido pelos demais solicito que me auxiliem a por em
ata.................................................
Estiveram presentes à Reunião os Senhores e Senhoras abaixo relacionados :
João Lopes Araújo –
Representando o segmento de usuários-AIBA-Ba
Ana Cristina da Silveira- Representando o segmento de usuários –FIEMG-MG
João Damásio Frota Machado Pinto - Representando o Comitê da Bacia Hidrográfica do Verde Grande
Douglas Falcão Wanderley – Representando a CHESF-PE
Renilda Gomes de Souza – Representando a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado
de Sergipe –SEMARH-SE
Lafayette Luz – Representando a Sociedade Civil pela Universidade Federal da Bahia UFBA
Antonio Eustáquio Vieira –Representando o Movimento Verde de Paracatu-MG
Nada mais havendo para discutir ou propor deu-se por encerrada a reunião.

