MEMÓRIA DA REUNIÃO COM SRH
AILTON, JESSÉ E VANIA – 24/01/2002 ÀS 15:30 HORAS

Participantes: Ailton, Jessé e Vania

Informações do Ailto e do Jessé:
- O Comitê da Bacia do São Francisco, no qual Sergipe tem 2 assentos (SRH e sociedade
civil organizada) não tem caráter executivo; é mais normativo. Assim, não há conflito com
a contratação do IMAN como entidade de consultoria para planejar e executar a
mobilização para a constituição do comitê efetivo.
- A posse da diretoria provisória do Comitê da Bacia do SF ocorreu em reunião de
18/dezembro/2001 e está prevista reunião para discussão/aprovação do regimento que está
sendo elaborado/discutido pela comissão temática de regimento (Jessé faz parte)
- Na SRH-BA há uma pessoa que trabalha muito bem com mobilização social, que pode
ajudar.
- A SRH não pode dispor de pessoa nem de equipamento e há problema em ceder espaço,
pois isso estava sendo verificado com a UFS. Mas disponibiliza o uso de telefone e fax,
embora não disponha de pessoal para ficar à disposição para operação, que terá que ser feita
por pessoa de apoio contratada pelo IMAN.
- Também não pode ceder veículo e acredita que para a atividade em Sergipe serão
necessários dois carros (pode ser de passeio), durante todo o tempo. Sugere aluguel de carro
com ar condicionado, 4 portas e motorista. Custo vai ser alto, segundo Jessé, cerca de 3.000
por mês. A SRH usa atualmente a LOC 243-4339
- Quando necessitar de faixas, sugere contratar também a colocação, pois facilita muito e
garante o cumprimento de data/horário. A SRH usa a Universal Locação de Copiadoras e
Sinalização em Geral – 211-1119 ou 214-3069. O pessoal não faz a arte final, mas indica
quem pode fazer. São muito rápidos em executar o serviço, podendo ser procurados com
estreita margem de tempo.
- Para a realização de documentário em vídeo, usa a Videojan – 223-2265 9981-5105
9977-6148
- As informações sobre empresas de tv e rádio poderão ser conseguidas junto ao sindicato
de jornalistas ou Secretaria de Estado de Comunicação (só próxima semana devido ao PreCaju).
- Sugere que seja discutido com o Fórum em Defesa do São Francisco quem poderia ser a
pessoa de apoio e, também, que pessoas poderiam ser coordenadores regionais de

mobilização. Talvez, a depender de consulta ao IMAN, possam ser integrantes do Fórum. E
concorda que o Fórum tem que ampliar a participação para categorias não representadas.
- Informa que não foram pagas diárias para os coordenadores regionais de mobilização; eles
foram identificados através do cadastramento realizado e trabalharam sem receber nada.
Concorda que o fato de estarem previstas diárias no projeto do IMAN pode gerar problemas
pois uns recebem e outros não. Talvez, se puder aproveitar o pessoal do Fórum na
coordenação regional isso possa ser contornado.
- Colocou a SRH à disposição no que puder ajudar e entregou três disquetes (zipados)
contendo documentos gerados/utilizados pelo Programa Estadual de Apoio à Gestão
Participativa dos Recursos Hídricos que já foi executado no rio Sergipe.
Vania: anotou questões para levar ao IMAN:
-

contratação de pessoa de ONG como apoio?
aluguel de carro para os 10 meses?
documentação em vídeo?
contornar políticos que querem usar a mobilização como “palanque”?
papel timbrado? uso do nome do IMAN em contatos?

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS
HÍDRICOS DE SERGIPE DISPONIBILIZADOS PARA USO DO IMAN
(relativos ao trabalho com a bacia do Rio Sergipe)
1 – Ata da 1ª Reunião da Diretoria Provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco
Material entregue em disquete:
2 – Programa Estadual de Apoio à Gestão Participativa dos Recursos Hídricos
3- Programa Estadual de Apoio à Gestão Participativa – Metodologia de apoio à gestão
participativa dos recursos hídricos (Subsídios)
4 – Estratégia para constituição do CBH-Rio Sergipe - Fluxograma
5 - Considerações sobre a Avaliação do Estado de Sergipe (12 de março de 2001) quanto ao
desempenho da Gestão Participativa dos Recursos Hídricos
6 – Reunião técnica setorial preparatória para o IV Encontro Regional Sobre Gestão
Participativa de Recursos Hídricos. Segmento: Indústria - Programação
7 – Arquivos documento (34) do I Encontro Regional: ofícios, programação de viagens,
relação de articuladores, etiquetas de endereçamento, mala direta de articuladores,
lideranças e contatos, fichas de inscrição, relação de participantes, relatórios, sistematização
de informações após encontros, termos de referência.
8 – Arquivos-documento (28) do II Encontro Regional
9 – Arquivos-documento (32) do III Encontro Regional
10 – Arquivos-documento (6 sub-pastas) do IV Encontro Regional: sub-pastas Aracaju,
Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, reunião com indústrias,
resgate histórico-cultural da bacia
11 – Arquivos-documento (13) da Oficina Temática: matriz de planejamento, problemas
hídricos, propostas, sistema hídrico da bacia, relatos, apresentações (gráficos )

