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ATA Reunião da CTPPP.

Maceió, 4 de fevereiro de 2009.

Reuniu-se a Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, estando presentes os membros Carlos Bernardo
Mascarenhas Alves – Coordenador (Projeto Manuelzão/MG), Luiz Carlos Fontes (UFS/SE),
Judinete Cabral Santana Barbosa (Semarh/AL), Marcelo Cauás Asfora (SRH/PE) e José
Luiz de Souza (MI/DF). Para o desenvolvimento dos trabalhos a CTPPP contou com o apoio
da UAR-Maceió, na pessoa de Rita Santos.
Foram tratados os assuntos constantes na pauta de convocação e deliberou-se o seguinte:
1 – Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco
A CTPPP solicita que a Diretoria Colegiada do CBHSF encaminhe ofício solicitando as
seguintes informações:
- identificar as ações de revitalização planejadas e em andamento na bacia;
- informar o atual arranjo institucional do Programa no âmbito do Governo Federal.
A CTPPP solicita que a discussão do Programa de Revitalização entre na pauta da próxima
plenária do CBHSF, a fim de avaliar os resultados e eventuais mudanças de rumo.
A CTPPP solicita a realização do Seminário sobre Revitalização, conforme discutido na
última reunião desta CT em Maceió (agosto de 2008) e na oficina preparatória para o
Seminário, em Aracaju (outubro de 2008).
A CTPPP solicita que o CBHSF retome as iniciativas visando à realização da segunda fase
do Plano de Bacia, no que se refere ao detalhamento da temática de recuperação
hidroambiental, solicitando recursos do Programa de Revitalização e outras fontes
pertinentes.
2 – Conflito de uso
A CTPPP considerou fundamental que as manifestações do MI, MMA, IBAMA e ANA sejam
encaminhadas aos suscitantes do Processo de Conflito solicitando manifestação e
estabelecendo prazo para a resposta. Antes da reunião de março.
A CTPPP entende que é necessário analisar a documentação e manifestações das partes
envolvidas e definir quais as questões que configuram o conflito de uso e quais destas
requerem parecer desta CT.
Como forma de agilizar o processo internamente no CBHSF sugere-se reunião conjunta já
em Março da CTIL e CTPPP levantando essas questões e competências de cada CT.
A CTPPP sugere que pelo menos um membro da CTIL e da própria CTPPP participe das
audiências públicas sobre o Conflito de Uso.
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3 – Anúncio dos avanços da Rede de ECOVAZÕES após a vida do Dr. Jay O’keeffe
Será elaborada uma contextualização (histórico) dos estudos de Vazões Ecológicas no
âmbito tanto da CTPPP/CBHSF como na Rede de ECOVAZÕES. (“considerandos”).
A CTPPP sugere que o CBHSF apóie a Rede de ECOVAZÕES e participe de Oficina
programada para setembro de 2009, a fim de obter subsídios para o processo de tomada de
decisão para definir as vazões ecológicas/ambientais para a Bacia do Rio São Francisco.
A CTPPP sugeriu, ainda, que a Diretoria Colegiada do CBHSF auxilie na viabilização desta
oficina através de apoio para captação de recursos.
Sugeriu-se, ainda, que a rede Ecovazão será convidada a participar das reuniões da
CTPPP.
4 – Programação das reuniões da CTPPP para 2009
Rita Santos apresentou o cronograma de reuniões do ano de 2009. Foram discutidas
adequações ao cronograma proposto, que foram anotadas para serem apresentadas à
própria UAR-Maceió e Diretoria Colegiada. Em havendo alteração, será necessário o envio
das devidas justificativas para a ANA, a fim de avaliar a possibilidade de sua
implementação.
A CTPPP solicita que a Diretoria Colegiada apresente, sempre que necessário, as suas
demandas pertinentes a esta CT, para emissão de pareceres técnicos previamente aos
eventos nos quais serão discutidos (Audiências Públicas, Seminários, Plenárias do CBHSFe
Reuniões da Diretoria Colegiada). De posse destas solicitações será definida as pautas das
reuniões da CTPPP.
5) Outros assuntos
Foi solicitado que a UAR-Maceió que envie ofícios aos órgãos que compõem a CTPPP para
indicarem o nome de seus membros titulares e suplentes.
A CTPPP solicita que a Diretoria Colegiada analise a possibilidade de adequar os valores da
ajuda de custo para os membros da Sociedade Civil participarem das reuniões de CT,
plenárias e audiências públicas, cobrindo os gastos reais com alimentação e
deslocamentos.
Foi solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião a discussão do regimento interno da
CTPPP, cuja minuta será previamente enviado aos seus membros, para análise e
contribuições.

______________________________
Carlos Bernardo Mascarenhas Alves
Coordenador da CTPPP
Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF
Rua Cincinato Pinto, 226, 7º andar – Prédio do IPASEAL - Centro – Maceió – Alagoas
CEP 57.020.050 Telefax (82) 3315-1495 www.saofrancisco.cbh.gov.br

