CBHSF
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
Instituído pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001

Ata da Reunião Ordinária
Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos
Aos quinze dias de agosto do mês de julho do ano de dois mil e seis, às dez horas
da manhã, na sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF),
situada na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1450 (sala 1203), reuniu-se
a Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos (CTPPP) para tratar dos
seguintes assuntos: (1) Avaliação da X e XI Reuniões Plenárias do CBHSF; (2)
Avaliação do Plano Decenal; (3) Condução dos trabalhos contratados: TDR’s,
Licitações e Produtos; (4) Redefinição da Agenda e Plano de Trabalho; (5) O que
ocorrer. A Dra. Yvonilde Medeiros fez relato de avaliação das Reuniões Plenárias do
CBHSF, futuras demandas, desdobramentos e deliberações. Em relação à
Avaliação do Plano Decenal, ficou estabelecida a necessidade de incorporação na
íntegra das deliberações do CBHSF ao documento e posteriormente a elaboração
de documento síntese atualizado. A Secretaria Executiva ficará a cargo de executar
essa proposta, com o devido acompanhamento técnico da CTPPP. Foi realizada a
leitura dos Termos de Referência para contratação de Pessoa Física (TRPF) para
elaboração de estudo de “estado da arte” sobre o tema Vazão Ecológica e para
contratação de empresa (TRPJ) para apoiar a realização de oficina sobre Vazão
Ecológica Aplicada à Bacia do Rio São Francisco. Sugestões foram encaminhadas à
Secretaria Executiva do CBHSF. Em relação à redefinição da agenda de trabalho da
CTPPP, foi considerada a proposta de realização de reuniões em apenas um dia,
por causa dos custos e da falta de recursos para a realização das mesmas. As datas
propostas são: 25 de setembro (Salvador), 26 e 27 de outubro (oficina – Maceió) e
20 de novembro (Salvador). Na reunião do dia 25 de setembro será definido o plano
de trabalho do consultor contratado para o estudo de “estado da arte”. No item “O
que ocorrer” foi sugerida a retomada das discussões sobre a Revitalização da Bacia
do Rio São Francisco. O Coordenador da CTPPP Emiliano Santiago informou à
SECEX-CBHSF a impossibilidade de continuar no cargo e meu nome (Carlos
Bernardo Mascarenhas Alves) foi sugerido para assumir a função de Coordenador

da CTPPP, para aprovação na próxima reunião ordinária. Sem mais a se tratar lavro
a presente ata. Salvador, 15 de agosto de 2006.
Carlos Bernardo Mascarenhas Alves (Sociedade Civil – Projeto Manuelzão)

