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Câmara Técnica de Articulação 

Institucional - CTAI  

  

Reunião da Câmara Técnica de Articulação Institucional (CTAI) 

Local: Hotel Ponta Verde, Maceió/AL  
30 de janeiro de 2018 - Horário: 9h-17h 

 
 
AJUDA MEMÓRIA  

 
 
 

1. Participantes: 
 

 Nome Instituição 

1.  Larissa Alves da Silva Rosa MMA 

2.  Clarissa Bastos Dantas SEMAD/MG 

3.  Aderbal de Castro Moura Filho SEMA/BA 

4.  Gustavo Silva Carvalho SEMARH/AL 

5.  Ailton Francisco da Rocha SEMARH/SE 

6.  Altino Rodrigues Neto Indicação CCR Alto 

7.  Paulo Afonso Leiro Baqueiro Indicação CCR Médio  

8.  Manoel Ailton  Indicação CCR Submédio 

9.  Rosa Cecília Lima Santos Indicação CCR Baixo 

10.  Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

11.  Julianeli Torentino de Lima  Coordenador da CCR Submédio 

12.  Roberto Farias CTIL/CBHSF 

13.  Melchior Nascimento  CCR Baixo 

14.  George Gurgel de Oliveira UFBA 

15.  Valmir Pedrosa UFAL 

16.  Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

17.  Juliana Sheila de Araújo Agência Peixe Vivo 

18.  Manoel Vieira Junior Agência Peixe Vivo 

19.  Delane Barros Tanto Comunicação 

 
2. Abertura e verificação de quórum 

A diretora da Agência Peixe Vivo, Ana Cristina, realiza a abertura da reunião dando informes sobre a 

pauta e justificando a ausência de alguns membros da CTAI, passando a palavra para o Presidente do 

CBHSF, Anivaldo Miranda.   
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3. Palavra do Presidente do CBHSF  

O Presidente Anivaldo Miranda dá as boas vindas a todos os participantes e explica o histórico do 

funcionamento da CTAI e suas funções, destacando a articulação institucional para aplicação das ações 

propostas no Plano da Bacia do São Francisco, para a realização do Pacto das Águas, Pacto da 

Legalidade e Pacto da Revitalização, esclarecendo o que se trata cada uma, os desafios a serem 

enfrentados para possibilitar sua execução e as expectativas do CBHSF. 

  

3. Forma de atuação da CTPPP para implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco 2016 - 2025 (PRH-SF).  

 

A Coordenadora da CTPPP, Ana Catarina, realiza sua apresentação, abrangendo a estrutura e 

funcionamento do CBHSF, processo de atualização do PRH-SF, atualização da cobrança da água da calha 

do São Francisco, Plano de Aplicação Plurianual, Métrica Social, as atividades e metodologia de trabalho 

da CTPPP. Informa que irá encaminhar para avaliação da CTAI a minuta do Termo de Referência do 

Plano Continuado de Mobilização e Sensibilização Ambiental. Propõe ao grupo designar 2018 como o 

ano do semiárido, para que o CBHSF tenha ações focadas no desenvolvimento da região. Por fim 

apresenta sugestões para que a CTAI auxilie na implementação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco.  

 

4. Oficinas para divulgação do PRH-SF nos Estados da Bacia: metodologia e datas previstas  

A Ana Cristina informa sobre as oficinas do PRH-SF e metodologia a ser utilizada. A pedido da diretora, 

o representante da SEMA/BA, Aderbal de Castro, informa como foi a articulação e a preparação da 1ª 

oficina que será realizada na Bahia, no dia 7 de fevereiro. Ailton Rocha opina que o CBHSF deve focar 

seus trabalhos na construção do Pacto das Águas. Aderbal Castro destaca a oportunidade que Estado 

da Bahia está tendo, com as discussões atuais, de compatibilizar seu planejamento de investimentos na 

bacia com o do CBHSF, além de pensar os desafios e novas perspectivas.  Larissa Rosa opina na 

composição de Grupos de Trabalho da CTAI para desenvolvimento de ações para cada um dos Pactos 

propostos pelo CBHSF. George Gurgel sugere que para possibilitar uma maior integração, as reuniões 

da CTAI devem contar com pelo menos um integrante de cada Câmara Técnica do CBHSF. Destaca que 

qualquer projeto do CBHSF, para ser iniciado, precisa ser articulado com as prefeituras e demais atores 

para garantia de sua execução. Manoel Ailton alerta para os impactos resultantes da forma de 

instalação dos equipamentos para produção de energia eólica e solar, destacando a importância da 

articulação com prefeituras, Governo do Estado e sociedade civil para mitigar esses problemas. 

Anivaldo Miranda solicita auxílio da CTAI para definição de como será articulado o Encontro do CBHSF 

com os prefeitos da bacia, devendo ser garantida a presença do Ministro da Integração, o Ministro das 

Cidades, a FUNASA, sugerindo que seja em Brasília, sendo convidados também senadores e deputados.  
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5. Informações sobre o Sistema de Informações do São Francisco - SIGA SF.  

A diretora Ana Cristina informa que se tratam de 2 demandas, uma referente ao SIGA-SF e outra ao 

módulo administrativo de acompanhamento dos processos internos do CBHSF, o que, segundo a 

diretora,  ainda não estão amadurecidos para discussão na CTAI. Assim, ela solicita que seja suspenso o 

item de pauta, o que foi aceito por todos.  

 

6. Eleição de coordenador e secretário da CTAI 

O presidente Anivaldo Miranda explica as atribuições e atividades do coordenador e secretário desta 

Câmara, e o perfil necessário de cada um. Após sugestões e debates, ficou definido Ailton Rocha como 

coordenador e Altino Rodrigues como secretário. 

 

7. Debates e encaminhamentos  

Após debates sobre as atividades da CTAI, foram listadas as seguintes sugestões dos participantes: 

 Priorizar as vazões de entrega (Ailton Rocha); 

 Criação, pela Agência Peixe Vivo, de grupo de whatsapp da CTAI. A Ana Cristina também 

informa que a Câmara dispõe um e-mail (ctai@cbhsaofrancisco.org.br) e que enviará para 

todos (Ailton Rocha);  

 Criar GTs com temáticas diferentes – enfatizar Eixo I – Governança ( Clarissa Dantas); 

 Criar GT permanente para construção do Pacto das Águas e articulação institucional (George 

Gurgel); 

 Realizar reuniões de videoconferência com participação de pessoas externas ao CBHSF, 

proporcionando um maior envolvimento da sociedade (Rosa Cecília);  

 Fortalecer a articulação institucional de todos os segmentos, não apenas junto aos governos 

estaduais e federal (Manoel Ailton);  

 Mapear e cadastrar todos os usuários da água do rio São Francisco e envolve-los (Paulo 

Baqueiro);  

 Identificar no legislativo quais deputados envolvidos com gestão de água (Paulo Baqueiro);  

 Realizar um levantamento de como está sendo feita a fiscalização na bacia do rio São Francisco 

(Paulo Baqueiro);  

 Utilizar as ferramentas de comunicação do CBHSF (Ana Cristina);  

 Apoiar a articulação para o II SBHSF (Julianeli Torentino);  

 Cada CCR deve formar um GT ou sub-CTAI para fortalecer a articulação junto aos diversos 

atores da BSF (Altino Rodrigues);  

 Analisar os Planos Plurianuais dos Estados e buscar convergência ao PRH-SF (Paulo Baqueiro);  
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 Efetuar maior troca de informações entre CTAI e DIREC (Ailton Rocha); 

 Participação dos coordenadores das outras Câmaras Técnicas nas reuniões da CTAI, tentando 

compatibilizar as datas das reuniões (Clarissa Dantas e Larissa Rosa);  

 Focar a princípio nos objetivos de curto prazo e atualizar a DN 46/2009 (Larissa Rosa) 

 Elaboração de Planos de Comunicação Setoriais pela empresa Tanto (Ana Cristina); 

 

Ficou definido que a próxima reunião da CTAI será realizada no dia 09 de março, na cidade de Belo 

Horizonte, para a qual deverá ser disponibilizada sala de videoconferência. Serão incluídos os 

seguintes pontos de pauta: 

 Apresentação pela empresa Tanto de minutas de Planos de Comunicação Setoriais - do 

Poder Publico Municipal, dos Usuários e da Sociedade Civil;  

 Analisar, para atualização, a DN 46/2009, que Define as atribuições, a estrutura e as 

regras de funcionamento da Câmara Técnica de Articulação Institucional (CTAI); 

 Finalizar Plano de atividades da CTAI. 

 

8. Encerramento 

Não havendo mais assuntos a tratar, o secretário da CTAI, Altino Rodrigues, encerra a reunião às 15h00. 

 

Maceió, 30 de janeiro de 2018 

 

_____________________________ 
Ailton Francisco da Rocha 

Coordenador da CTAI 
 

 


