Superintendência de Gestão de Recursos Hídricos
____________________________________________________

Brasília, 19 de julho de 2.002
Nota Técnica nº

/SGR/2001

INTERESSADO: Dra. Dilma Seli Pena Pereira – Diretoria - ANA

ASSUNTO: Processo de Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco
OBJETO: Relatório resumido das atividades

PROCESSO DE CRIAÇÃO
O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco foi criado por Decreto em 5 de junho de
2.001 e teve sua Diretoria Provisória nomeada pela Portaria do Presidente do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, sob o nº 367 de 4 de outubro de 2.001, composta por dezenove membros,
com representação da União, do poder público estadual e municipal de todas as unidades
federadas, dos usuários e das organizações civis da Bacia.
DIRETORIA PROVISÓRIA
A Diretoria Provisória do Comitê tomou posse em 18 de dezembro de 2.001, em reunião de
instalação realizada no edifício do Ministério do Meio Ambiente, onde entre outros assuntos
foram tratados:
- posse dos membros da Diretoria Provisória
- apresentação da estratégia de instalação do Comitê com membros definitivos
- discussão das atribuições da Diretoria Provisória
- definição de cronogramas de trabalhos
No dia 1º de abril realizou-se a segunda reunião com a pauta a seguir:
- aprovação do Regimento Interno da Diretoria Provisória
- detalhamento do plano de trabalho do IMAN para o processo de instalação
- análise e discussão das Normas, procedimentos e critérios para o processo de instalação
- apresentação de propostas de estruturação do Comitê
- definição das atribuições dos membros da Diretoria Provisória no processo
Na terceira e quarta reuniões, ocorridas em 11 de abril e 6 de maio foram tratados os seguintes
assuntos:
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- aprovação das Normas e Procedimentos do processo de instalação
- apresentação de proposta de encaminhamento para a discussão e aprovação do Regimento
Interno
- discussão das propostas de estruturação para o Comitê
- apresentação do projeto de Comunicação Social do IMAN
- acompanhamento do programa de mobilização para instalação do Comitê
Foram criadas nestas reuniões duas Comissões com o intuito de agilizar o trabalho da Diretoria
Provisória. Uma foi chamada Comissão do Regimento, responsável pela apresentação de uma
minuta do Regimento Interno para discussão pela plenária da Diretoria Provisória e outra, a
Comissão Eleitoral, responsável pela condução do processo de escolha dos representantes no
Comitê.
Nas reuniões de junho (11 e 12) e julho (4 e 11) a principal discussão se deu em torno dos
assuntos a seguir:
- aprovação da minuta de Regimento Interno
- apresentação de Deliberações para condução do processo eleitoral
- aprovação de calendário para realização das inscrições ao processo
- aprovação de calendário para realização das Plenárias eleitorais
PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO
O processo de mobilização está sendo executado por meio de um Convênio assinado entre o
IMAN – Instituto Manoel Novaes e a ANA, envolvendo a divulgação do processo, os encontros
regionais, as plenárias eleitorais e a Assembléia Geral de Instalação.
Após a elaboração do projeto de Comunicação Social, devidamente aprovado pela Diretoria
Provisória, o IMAN procedeu à realização dos Encontros Regionais, reuniões com o objetivo de
divulgar a Legislação sobre Recursos Hídricos, as normas e procedimentos para participação no
Comitê e também fazer um diagnóstico preliminar sobre os aspectos sócio-econômico e político
daquela região (em torno de 50 municípios na Bacia) e levantar dados sobre os principais
conflitos pelo uso dos recursos hídricos.
Esta reuniões foram conduzidas pelos órgãos gestores estaduais e contou com a presença de
cerca de 150 (cento e cinqüenta) participantes em cada uma, com a representação dos segmentos
dos usuários, organizações civis e de prefeituras daquela região.
Foram realizados os seguintes Encontros:
- Alagoas (6), Bahia (7), Minas Gerais (17), Pernambuco (7) e Sergipe (4).
A etapa atual do processo consiste na avaliação dos procedimentos até então adotados e a
definição de uma nova estratégia para que as Plenárias Estaduais, quando serão eleitos os
representantes de cada Estado no Comitê, possam permitir a melhor representantividade entre os
usuários, organizações civis e prefeituras municipais da região.
Está sendo realizada em Salvador nestes dias 18 e 19 de julho uma reunião com todos os
coordenadores regionais e órgãos gestores estaduais sobre este assunto.
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PROCESSO ELEITORAL
As inscrições para o processo eleitoral estão abertas para todos os segmentos que atuam em
recursos hídricos na região e que atendam ao que foi estabelecido pela Legislação Federal, pela
Resolução nº 05/00 do CNRH e pelas Deliberações da Diretoria Provisória (em anexo).
Foram disponibilizados na Internet todos os documentos necessários a esta etapa, cujos prazos
são os abaixo discriminados:
- Inscrições: até 29 de julho de 2002
. Análise da documentação: até 02 de agosto de 2002
. Divulgação da habilitação: 05 de agosto de 2002
. Prazo para recurso e impugnação: até 12 de agosto de 2002
. Divulgação do resultado da análise dos recursos: 16 de agosto de 2002
. Divulgação da relação final dos habilitados, no site do Comitê: 17 de agosto de 2002
. Realização das plenárias estaduais: de 26 da agosto a 20 de setembro de 2002
. Prazo para indicação dos membros do Poder Público: 20 de setembro de 2002
A página eletrônica do Comitê tem o seguinte endereço: www.cbhsaofrancisco.org.br ou
www.iman.org.br/saofrancisco1/.
Encontra-se também em andamento o processo de discussão do Regimento Interno cujo
calendário é o que segue abaixo:
- 15 de julho: disponibilizado na Internet
- 2 de agosto: prazo final para encaminhamento de sugestões
- 14 de agosto: prazo final para parecer da Comissão Especial do Regimento
- 22 de agosto: divulgação da versão final aprovada pela Diretoria Provisória
ANEXOS
- Decreto de criação
- Portaria de nomeação da Diretoria Provisória
- Deliberações da Diretoria Provisória
- Normas e Procedimentos Eleitorais
- Regimento Interno (em discussão)
- Quadro resumo da composição do Comitê

À consideração superior.

Wilde Cardoso Gontijo Júnior
Técnico – SAI - ANA
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