REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA MOBILIZAÇÃO – COMITÊ DO SÃO
FRANCISCO – 14/fevereiro/2002
(elaborada por Vania Fonseca)

Horário: Início às 9:15 h e término às 12:05 h
Local: SRH
Participantes:
SRH - Carlos Hermínio; Holanda; João Carlos; Valdeci; Ismeralda
Fórum em Defesa do São Francisco: Luiz Carlos
Sociedade SEMEAR: Edmilson; Vania

Assuntos tratados
1 – Vania – expôs o que já foi acertado junto ao IMAN para a mobilização da comunidade
do São Francisco visando a eleição da primeira diretoria do comitê da bacia desse rio.
Convidou a SRH e o Forum em defesa do São Francisco para, junto com a coordenação
estadual da mobilização (Vania e Edmilson), formarem uma equipe de
decisão/planejamento das ações de mobilização. Essa proposição foi aceita e já iniciados os
trabalhos nesse sentido.
2 – O projeto de mobilização para a instalação do comitê da bacia do São Francisco –
criticado devido à falta de metodologia para sua execução. Fala-se muito em números,
subordinação hierárquica, mas não trata de como se fará a mobilização, nem quem será
mobilizado.
Sugerido que inicialmente seja feita oficina de trabalho com todas as organizações
atuantes na bacia, para uma espécie de “ponta-pé” inicial. A oficina, que contaria com cerca
de 60 pessoas (pescadores, irrigantes, sindicalistas, moradores, representantes do poder
público e outros), teria como finalidade:
- apresentação da política nacional de recursos hídricos
- discussão sobre o que é bacia e o que é comitê
- discussão da proposta do IMAN para mobilização
- planejamento da mobilização
Como produto da reunião teríamos a montagem de estratégia e produtos para a
mobilização de Sergipe. Essa oficina poderia ser realizada de uma só vez ou em duas
vezes, em locais diferentes (exemplo: Canindé do São Francisco/Poço Redondo e Propriá)
3 – Indagado sobre como serão mobilizados os representantes do poder público municipal.
Se for via UNIVALE, é questionada a sua legitimidade. E as associações de prefeitos? E
isso abrange os vereadores?
4 – Na memória da reunião de Casa Branca estão programados 6 encontros regionais, mas
não há indicação de encontros anteriores para selecionar os participantes desses encontros
regionais. Como serão feitos os encontros nos municípios ou em cada conjunto de 4
municípios (cobertos teoricamente por uma brigada)? Explicar melhor os itens de
Mobilização 2 e Mobilização 3 dessa memória. Também necessário colocar qual o produto
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esperado de cada uma dessas reuniões: é só para escolher representantes para as reuniões
seguintes????
5 – Reconhecido como necessário levar à Diretoria Provisória a preocupação sobre o que é
sociedade civil organizada, usuário, poder público.

6 - Problemas:
- como mobilizar se não há cadastro prévio de usuários e da sociedade civil
organizada?
- como vão ser tratadas entidades que estão fora da bacia mas são usuárias, como a
Nitrofértil, a Petrobras?
7 – Sugerido fazer cronograma orçamento para cada atividade, especialmente as reuniões.
Ver termo de referência usado na mobilização para a bacia do rio Sergipe, que pode servir
de modelo.
8 – João Carlos – informa que Ailto não pode comparecer, mas solicitou que fosse
levantado:
- a importância da representatividade e a necessidade de muito cuidado para não se
deixar envolver pela colocação de urgência feita por Brasília, pois isso pode
comprometer a mobilização
- neste semestre a SRH está sobrecarregada de tarefas assumidas anteriormente, com
relação à mobilização para o rio Sergipe que está em fase final, e o início da
mobilização do rio Piauí. Mas acha que a mobilização na região do São Francisco é
muito importante e coloca a equipe da SRH à disposição para acompanhar os
trabalhos e ajudar no que for possível.
- a experiência com a mobilização para o rio Sergipe pode ser aproveitada para todo
o Estado, inclusive para a porção sergipana da bacia do rio São Francisco
9 – A mobilização poderá trazer frustrações, pois o comitê da bacia do rio São Francisco
poderá não ter nenhum participante de Sergipe. Assim, sugerido que seja aproveitada essa
mobilização e criado um sub-comitê do Baixo São Francisco, instância que parece não ter
sido pensada, pois só se fala em comitê de sub-bacia. Mas, o que significam as sub-bacias
formadas por rios intermitentes do sertão?
10 – Questionada a ordem das atividades: a aprovação do regimento se fará na assembléia
geral, mas antes disso já deverão ser indicados os representantes para essa assembléia e não
se sabe quem e quantos serão. Sugerido que a diretoria provisória do comitê da bacia do
São Francisco aprove um primeiro regimento, que poderia ser proposto pelo IMAN, o que
pode ocorrer nas vésperas da reunião plenária por segmento, de forma a já orientar a
atuação dessas plenárias.
11 – Questionado o que é esse regimento apresentado pela diretoria provisória: é só para
essa fase de transição ou é proposta para a primeira diretoria? Se for proposta para a
primeira diretoria está muito ruim. E existe outra proposta? E o que o CEEIVASF vinha
fazendo? Vania: verificar isso na reunião com IMAN.
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12 - Ismeralda: Projeto piloto de educação ambiental em desenvolvimento na bacia do rio
São Francisco desde dezembro/2001. Inicialmente com Propriá e Nossa Senhora de
Lourdes e posteriormente com inclusão de Gararu, Cedro de São João e Telha. Ficou de
levantar a situação dos outros Estados da bacia, inclusive nome dos coordenadores para que
seja levado à reunião do IMAN. Informou que na 2ª reunião dos Estados da bacia para a
formação de uma Procuradoria de Justiça para o São Francisco, realizada nos dias 4 e 5
deste mês, novamente Sergipe não compareceu. Conforme informações isso foi motivado
pelas férias coletivas do Ministério Público de Sergipe, o que impossibilitou a indicação de
representante para comparecer à reunião; mas parece que já há uma indicação, que é a
Cristina Mendonça. Convidou Vania e Edmilson para comparecerem à reunião com pessoal
da educação ambiental, no dia 18/fev, às 9:00 horas.
13 – Tarefas: Vania e Edmilson farão análise da metodologia usada para a bacia do rio
Sergipe e proporão adaptações para a bacia do São Francisco. Essas proposições serão
enviadas por e-mail para os participantes desta reunião e analisadas pela equipe (todos os
presentes) no dia 18/fev, a partir das 9:00 h, em nova reunião na SRH.
Endereços eletrônicos a serem acrescidos na lista feita em ocasião anterior:
jholanda@infonet.com.br saofrancisco@prodase.com.br
Próxima reunião: dia 18/fev às 9:00 horas, na SRH
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