OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO COMITÊ DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

FINALIDADE: Planejar a operacionalização e o funcionamento do Comitê, 1ª
reunião do CBH- São Francisco e eleição da Diretoria do Comitê
PERÍODO: 9 a 11 de Maio/2003
INÍCIO: 8:00 h
PARTICIPANTES: Membros (Titulares ou suplentes no caso de ausência dos
titulares) Representantes de CBHs Afluentes, Coordenadores de Programas
na Bacia
LOCAL: São Roque de Minas- Minas Gerais
COORDENAÇÃO DA OFICINA: Diretoria Provisória do CBH- São
Francisco
MODERADOR DA OFICINA: Francisco Carlos Bezerra e Silva ( consultor
ANA- PROÁGUA SEMI- ÁRIDO )
OBJETIVOS:
- Facilitar o conhecimento entre os membros do CBH, procurando
identificar nível de representatividade, trabalhos desenvolvidos,
envolvimento e compromisso com o comitê;
- Socializar conhecimentos sobre a situação da bacia e o papel do CBH
diante dos problemas apresentados;
- Informar os membros do CBH-SF sobre os principais projetos e
programas que estão sendo desenvolvidos na bacia e possibilitar a
discussão sobre a relação do CBH- SF com estes projetos;
- Identificar os principais desafios e estratégias para o funcionamento
e para agenda do comitê em 2003;
- Eleger a Diretoria e realizar a primeira reunião ordinária do CBH-SF.
PROGRAMAÇÃO
Dia 09/05/2003 ( Sexta feira)
8:00h - 9:00 h – CREDENCIAMENTO
9:00h - 10:00 h - ABERTURA – PALESTRA- O sistema nacional de

recursos hídricos e o momento atual
10:00h – 12:00h - CONHECIMENTO DOS MEMBROS
Será aplicada uma técnica que possibilite a interação entre os membros e o
conhecimento das expectativas e potenciais de contribuição entre eles.

12:00h – 13:30h ALMOÇO
13:30h – 16:30h - CONHECIMENTO DA BACIA:
Os participantes serão divididos em 4 sub-grupos, de acordo com a sua área
de atuação predominante: Alto, Médio, Sub Médio e Baixo São Francisco.
Nestes grupos, deverão preencher uma matriz contendo as seguintes
informações:

Trecho da Bacia (Calha e afluentes)

Usos econômicos predominantes

Problemas de recursos hídricos que se apresentam

Principais Potenciais (Naturais, Projetos Desenvolvidos,
Nível de Organização)

Principais desafios ao Comitê
Após o preenchimento da matriz, os grupos compartilharão as
informações em plenário. No plenário a partir da análise das atribuições
do comitê, deverão ser identificados os principais desafios que se
colocarão ao CBH onde o grupo deverá sugerir alternativas para o
enfrentamento destes desafios.
16:30h –17:00 INTERVALO
17:00h – 19:30h - CONHECIMENTO E DISCUSSÃO DA RELAÇÃO
CBH-PROJETOS
Este momento acontecerá com uma exposição sintética dos principais
projetos e programas que estão sendo desenvolvidos na bacia.
Em seguida, o grupo deverá solicitar os esclarecimentos necessários e
propor sugestões para estreitar as relações do CBH com os referidos
projetos / programas.
DIA 10.05.2003 ( sábado)
8:00h – 10:00h APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL
 Discussão sobre os desafios da implementação de comitê e dos
instrumentos de gestão, em rios de domínio da União
9:30h- 12:00h DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE
OPERACIONALIZAÇÃO DO CBH- SF
A partir da análise do Regimento Interno, em especial dos capítulos que
tratam da estrutura e funcionamento do CBH, o grupo identificará as
principais questões que se colocam para a operacionalização do CBH. As

questões poderão ser agrupadas de acordo com sua natureza, citando
como exemplo:

Estrutura (Câmaras Técnicas e Câmaras Consultivas
regionais)

Financiamento / Custeio

Organização do Sistema de Informações do CBH

Suporte Técnico e Administrativo

Relação com os Projetos

Relação com os comitês de rios afluentes
Após o agrupamento das questões, pelo plenário, serão formados subgrupos que irão discutir propostas de operacionalização, que serão
apresentadas e discutidas no Plenário, visando definir uma agenda de
trabalho do CBH para o ano de 2003 que deverá fazer parte da pauta
da primeira reunião do CBH.
12:00h – 13:30h- ALMOÇO
13:30h - Continuação – DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CBH- SF
DIA 11.04.2003 ( Domingo)
8:00h – 12:00h – ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REALIZAÇÃO DA
PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH
A eleição da Diretoria do CBH, ocorrerá em reunião formal do CBH e
será coordenada pela Diretoria Provisória, a qual dará posse aos
membros eleitos, passando então a coordenação da mesa a diretoria
eleita que conduzirá a discussão e aprovação da pauta e das definições
mais urgentes do CBH

