RELATÓRIO SOBRE O ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE
INSTALAÇÃO DO COMITÊ DO SÃO FRANCISCO
1. Local: Três Marias MG
2. Data: 20 de junho de 2.002
3. Organizado por: Flávio Mayrink e Redelvin
Sobre a divulgação
Foi informado na reunião que a divulgação com cartazes foi pequena e nada
observamos na cidade sobre a instalação de faixas de divulgação.
Foi distribuída a cartilha elaborada pelo IMAN.
Do horário
A reunião se iniciou às 14:30 hs e terminou aproximadamente às 19 horas, no
Centro de Convenções da CEMIG, com a presença de aproximadamente 150 pessoas.
Na reunião não constatamos a presença da grande imprensa.
Da comissão organizadora
A comissão organizadora contou com 9 pessoas, sendo 1 coordenador geral
(Flávio), 1 coordenador adjunto (Redelvin), l coordenadora local (Silvia), 1 mobilizadora, 1
apresentador e 4 ajudantes.
Da lista de presença
No início da reunião foi recolhida a assinatura de todos os presentes onde eram
preenchidos os seguintes campos: segmento, nome da entidade, nome do representante,
carteira de identidade.
Não constava na lista local para contacto futuro com os participantes, nem endereço
nem telefone.
Da pauta da reunião
1. Peça de teatro com equipe de Buritizeiro (ode ao São Francisco)
2. Palestra do Flávio Mayrink discorrendo sobre os assuntos a seguir:
a. A água na Terra
b. O ciclo hidrológico
c. Os diversos tipos de uso hídrico
d. A correlação do São Francisco com os Estados (forte apelo regional)
e. A transposição do São Francisco
f. A ANA e a legislação federal
g. O Comitê, suas atribuições, programa de mobilização, processo eleitoral
3. Peça de teatro com grupo de Paraopeba (sobre a ANA e o domínio das águas)
4. Palestra do Redelvin discorrendo sobre os assuntos a seguir:
a. A legislação sobre recursos hídricos
b. O processo eleitoral
c. Categorização dos participantes (sociedade civil, usuários, poder público)
5. Abertura de cerca de 30 minutos para participação da plenária com perguntas

6. Apresentação de peça teatral (ode à região de Três Marias)
7. Discussão sobre a formação do Comitê da UPG SF 4
8. Discussão sobre propostas para a Conferência das Águas de Minas
9. Discurso de fechamento do Prefeito de Três Marias.
10. Confraternização com comes e bebes.
Observações gerais
1. A reunião foi bem organizada e o local bem escolhido.
2. A plenária estava representativa da região SF 4 com a participação de cerca de 15
municípios e dos mais diversos segmentos, inclusive com cerca de 5 prefeitos.
3. A palestra do Flávio foi muito extensa e pouco focada no processo de instalação do
Comitê.
4. A palestra do Redelvin foi muito curta e com pouca participação da plenária uma vez que
seria ela a divulgadora do processo de instalação.
5. A distribuição das normas e procedimentos só se deu após a palestra do Redelvin e sem
tempo para leitura e o questionamento por parte da plenária.
6. As normas e procedimentos não estão muito “sedimentadas” e algumas informações
estão sendo repassadas de forma errada: por exemplo, tem ficado a idéia de que todos
podem participar, de que Conselhos diversos podem participar, de que o prazo limite para
entrega das inscrições é de 10 dias após as reuniões, etc.
7. As pessoas têm saído da reunião sem saber aspectos fundamentais do processo, tais
como:
a. Quem é quem no processo (usuário, sociedade civil e poder público municipal)
b. Quem pode participar
c. Quando e como acontecerão as reuniões Plenárias Estaduais
d. Onde buscar novas informações (e-mail, site?)
8. Tendo em vista a dinâmica apresentada nas perguntas, nos teatros e nas palestras, pareceme que será fundamental a divulgação da idéia do Fórum Estadual pois a participação que
está sendo esperada será frustrante e deverá ser acomodada nesta instância.

