2ºRelatório
Encontro Regional

Apresentação

Optamos por uma dinâmica de realização do encontro estadual, que considerasse
prioritariamente a necessidade de se informar à população sobre a problemática
ambiental quanto aos recursos hídricos, o sistema de gestão federal e estadual, e a
importância da constituição do CBHSF nesse contexto.

Objetivo






Informar sobre a importância dos Recursos Hídricos
Informar sobre o Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos Nacional e Estadual
e sua relação com os comitês de Bacia
Informar sobre os Comitês (estaduais e Federais e sua finalidades)
Informar sobre o processo de constituição do CBHSF

Local

Município Arapiraca – Alagoas – Clube do ASA

Municípios de compões a região de mobilização:
Arapiraca
Estrela de Alagoas
Jaramataia
Major Isidoro
Girau do Ponciano
Lagoa da Canoa
Limoeiro de Anadia
Craíbas
Igaci
Minador do Negrão

Data

29 de Maio de 2002

Pauta
09:00 - Abertura: Pronunciamento do Vice- Prefeito de Arapiraca
09:20 – Palestras:
 A Água no planeta e sua utilização – Fátima Acioly – Casal 20 minutos
 Política de recursos hídricos no Estado de Alagoas - Mauricio Malta - SERH Secretário Adjunto Recursos Hídricos do Estado de Alagoas
20 minutos
 O Comitê da Bacia do São Francisco e sua finalidade - Eduardo Normande –
Técnico – Pro- Água 60 minutos
11:00 - Aberto para debates
12:00 – Exposição sobre o processo de constituição do Comitê do São Francisco –
procedimentos e normas – Eneida Brito – 30 minutos
12: 30 – Aberto para debate
13:40 – Almoço
Número de participantes: 68 pessoas
Problemas e Conflitos Identificados
Os problemas e conflitos identificados no encontro decorreram das intervenções dos
participantes durante os dois períodos de debate, portanto eles não necessariamente
seguem a lógica definida pelo formulário distribuído pela coordenação Geral. No
entanto buscamos adapta-los o melhor possível e esse formulário por consideramos
as intervenções ricas em informações quanto aos problemas que afetam a bacia do
São Francisco, bem como ricas as sugestões para a solução desses.
Acreditamos assim, facilitar a sistematização da Coordenação Geral quanto aos
relatórios dos vários estados. (formulário em anexo).
Gostaríamos de considerar também que as intervenções em sua maioria buscam
esclarecimentos quanto a gestão dos recursos hídricos, mais particularmente sobre a
cobrança do uso, e a constituição do comitê em particular.

Eneida Vianna de Sá Brito
José Feitosa
Charles Fabian

