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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA
CÂMARA TÉCNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às dez horas e quarenta e
cinco minutos, no Auditório da Superintendência de Recursos Hídricos, Avenida Antônio
Carlos Magalhães, número 357, reuniram-se a Câmara Técnica de Planos, Programas e
Projetos e a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança para tratar dos seguintes assuntos:
1- Readequação do Cronograma e Agenda de Trabalho; 2- Discussão sobre os TDR’s do
Programa de Revitalização; 3- Oficina da CTAI, “1ª. Oficina de Articulação entre CBHSF e
Comitês de Bacias de Rios Afluentes para a Gestão Integrada na Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco”; 4- Plenárias do CBHSF, IX Plenária Extraordinária do CBHSF para
Eleição e Posse da Diretoria Executiva e X Plenária Ordinária do CBHSF – Tema:
“Gestão Integrada: Sustentabilidade Econômica e Ambiental da Bacia do Rio São
Francisco”; 5- O que ocorrer. Em função do forte período de chuvas, o aeroporto de
Salvador foi fechado por falta de condições de aterrissagem ocasionando em atrasos no
início da reunião. Assim, foi apresentado um vídeo produzido pela DESAGRO, sobre a
conclusão da primeira etapa do Cadastramento de Usuários do Rio São Francisco. Após
a apresentação, deu-se início a uma reunião conjunta, sob coordenação do Sr.
Altamirano Lordello. Primeiramente, o Sr. Altamirano fez alguns esclarecimentos com
relação ao trabalho organizado pela DESAGRO assim como a todo o processo de
cadastramento de usuários da Bacia. Em seguida, passou a palavra a Sra. Rita Santos
que deu início à apresentação dos seguintes informes: Encontro Regional do Semi-Árido /
RN e Núcleo de Articulação do Semi-Árido / PE. Sr. Luiz Fontes complementou a
apresentação da Sra. Rita, já que esteve presente no evento ocorrido no Rio Grande do
Norte. Deste evento, surgiu o Núcleo de Articulação dos CBHs do Semi-Árido que teve a
sua primeira reunião ocorrida em 01 de junho em Recife, nas dependências da SECTMA.
Após estes informes, o Sr. Luiz Fontes ressaltou a necessidade de um maior
envolvimento do CBHSF nas atividades, de forma a haver uma maior divulgação interna
de ações desenvolvidas no âmbito das Câmaras Consultivas. Houve consenso quanto à
necessidade de uma maior articulação interna no CBHSF. O Sr. Altamirano
comprometeu-se em informar à Secretaria Executiva do CBHSF, quais são os locais de
cadastramento de usuários na Bacia e informou que fez reunião com o Sr. Edson Ribeiro
no sentido de pedir apoio à CCR Médio nesta fase do cadastramento. Visando a um
melhor acompanhamento do processo de cadastramento de usuários, o Sr. Altamirano
propôs uma reunião com as Câmaras Consultivas Regionais e enfatizou que as CCR´s
precisam
ser
mais
atuantes.
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Sra. Renilda Souza e Sr. Marcos Tony, deram depoimentos enfatizando a colocação feita
por Sr. Altamirano. Em seguida, Sra. Silvana Tosta apresentou informes a respeito do
Workshop ocorrido em Aracaju, entre os dias 24 e 27 de maio. Neste encontro,
discutiram-se três Termos de Referência: dois sobre estudos fitossociológicos e um sobre
Plano de Desenvolvimento Florestal da Bacia. A Sra. Rita Santos deu informes quanto ao
andamento dos preparativos da 1ª. Oficina de Articulação do CBHSF e CBH’s de Rios
Afluentes para a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Também
apresentou a pauta da IX e X Reuniões Plenárias, salientando a necessidade de
participação da CTPPP e CTOC nas mesas redondas da Plenária do CBHSF. Os
trabalhos pela manhã foram encerrados às doze horas e quinze minutos. Os trabalhos da
tarde foram iniciados, às quatorze horas e trinta minutos, em salas separadas. A CTPPP
definiu as datas de reuniões como sendo: doze de julho, em Aracaju; quinze e dezesseis
de agosto, em Salvador e dezessete e dezoito de outubro, também em Salvador. A
CTOC definiu o seu calendário como sendo: doze de julho, em Aracaju; quatorze e
quinze de setembro, em Recife e nove e dez de novembro em Maceió. Foi enfatizada a
necessidade de que as reuniões da CTPPP e CTOC aconteçam em paralelo, pois os
assuntos de pauta, são temas em comum. No que se refere a participação na Oficina da
CTAI, ficou definido que seriam representantes da CTPPP, o Sr. Emiliano Santiago e a
Sra. Ângela Bacelar; na CTOC, o representante será o Sr. Altamirano Lordello e os Srs.
Alex Gama e Marcelo Asfora. Em ambas as Câmaras, foram discutidos em detalhe os
seguintes Termos de Referência: alocação e cobrança (CTOC) e vazão ecológica
(CTPPP). A Sra. Silvana Tosta apresentou o andamento dado a estes Termos de
Referência no âmbito do PROÁGUA. A CTPPP decidiu detalhar o perfil de profissional
desejado para a execução do estudo sobre vazão ecológica e qual seria a melhor forma
de execução do trabalho. Quanto ao cronograma de trabalho, a CTPPP decidiu que
seguiria o mesmo procedimento adotado na reunião de 16 de fevereiro de 2006 e que,
em função do adiantado da hora, não discutiria este assunto em maior detalhe. 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, tanto na CTPPP quanto na CTOC, que os Termos
de Referência devem primar pela qualidade técnica do trabalho que se deseja executar.
Caso haja impedimentos administrativos, de ordem burocrática, que estes sejam
resolvidos no âmbito da Diretoria do CBHSF. A reunião terminou às dezessete horas e
quarenta e cinco minutos.
Membros da CTPPP presentes à reunião:
Zilda Maria Lima Machado – EMBASA / BA
Carlos Bernardo Mascarenhas Alves – Projeto Manuelzão / MG
Normando Carvalho – SECTMA / PE
Ângela Sotero Bacelar – COMPESA / PE
Patrícia Maia e Silva – CHESF
Luiz Carlos da Silveira Fontes – UFS / SE
Eduardo Salles – AIBA / BA
Marcos Tony da Cruz Souza – SRH / BA
Membros da CTOC presentes à reunião:
Simone Rosa da Silva – SECTMA / PE
Marcelo Cauás Ásfora – Sociedade Civil
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Alex Gama – Sociedade Civil
Renilda Gomes de Souza – SRH / SE
Douglas Falcão Wanderley – CHESF
Não Membros da CTPPP e CTOC presentes à reunião:
Silvana Sandes Tosta – Coordenação e Suporte Técnico / SECEX – CBHSF
Rita Paula Santos – Coordenação de Mobilização / SECEX – CBHSF

