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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTAI (Gestão 2013/2016) 

Câmara Técnica de Articulação Institucional 

1. Data e horário: 
05/05/2016 - 09h20min às 13h30min – Reunião CTAI 
 
2. Local: Sede da AGB Peixe Vivo – Rua dos Carijós, nº166. 5º andar. Centro. Belo 
Horizonte/MG  
 
3. Participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Flávia Simões  ANA 

2 Breno Esteves Lasmar IGAM/MG 

3 Edison Ribeiro dos Santos SEMA/BA 

4 Gustavo Silva de Carvalho SEMARH/AL 

5 Sirléia Márcia de Oliveira Drummond CCR Alto 

6 João Machado Gonçalves CCR Médio 

7 Antônio Jackson Borges Lima CCR Baixo 

8 José Maciel Nunes de Oliveira Secretário CBHSF 

9 Cláudio Pereira Coordenador CCR Médio 

Demais participantes 

10 Alberto Simon Schvartzman  AGB Peixe Vivo  

11 Rúbia Santos Barbosa Mansur AGB Peixe Vivo 

12 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

13 Ricardo Follador Yayá Comunicação Integrada 

 
Justificou ausência: Hildelano Delanusse Theodoro (fora do país) 
 
 
Discussões, Recomendações e Encaminhamentos: 
 
 
Abertura, verificação de quórum e informes sobre a pauta 
 
Após a verificação de quórum, José Maciel, deu boas vindas a todos os presentes e declarou 
aberta a reunião às 09h20min. 
 
Na sequência explica as competências da CTAI. Diz que ela tem um diferencial, pois é 
composta por representantes dos órgãos gestores e indicados de CBHs afluentes através das 
CCRs. 
 
Fala que nesta reunião devem ser indicados um coordenador e secretário para CTAI.  
Propõe inversão da pauta.  
 
 
Apresentação sobre a atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do rio São Francisco  
 
Alberto Simon, diretor técnico da AGB Peixe Vivo explana sobre as fases de construção do 
PRH SF.  
 
Etapa 01 – Mobilização e Plano de Trabalho (Finalizado) 
Etapa 02 – Diagnóstico da Bacia (Finalizado) 
Etapa 03 – Cenários e Prognósticos (Finalizado) 
Etapa 04 – Visão e Governança (Em curso) 
Etapa 05 – Finalização do Plano 
 
Fala sobre a nova divisão fisiográfica (O Alto São Francisco e Baixo São Francisco ficaram 
maiores). Diz que o PRH SF tem sido construído por sub-bacias (34). 
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Explana sobre os eixos de atuação do Plano:  
- Qualidade da água e saneamento 
- Quantidade de água e usos múltiplos 
- Biodiversidade e requalificação ambiental 
- Governança da bacia 
- Educação ambiental, comunicação e mobilização social 
 
Cita as metas dos cenários Realistas até 2025. Breno Lasmar questiona a meta “reduzido para 
metade as taxas de desmatamento atuais em cada unidade de federação”. Acredita que este 
cenário poderia ser para a Bacia que queremos e não bacia que podemos.  
 
Após debates e esclarecimentos, o secretário do CBHSF passou para o próximo ponto da 
pauta. . 
 
 
Apresentação do processo eleitoral para renovação dos membros do CBHSF 
 
José Maciel explica o processo eleitoral e mostra os documentos pertinentes: Resolução 
DIREC nº 41, Edital e Regimento Interno do CBHSF. Fala também que foi contratada uma 
empresa – GESOIS – para realizar o processo de mobilização.  
 
Breno Lasmar explana sobre o processo eleitoral de Minas Gerais em que os mandatos estão 
sendo construídos posteriores às eleições municipais, para garantir a permanência dos 
membros indicados.  
 
Os membros da CTAI apresentam sugestões para o processo de mobilização: 
- Sirléia Drummond fala que para as próximas eleições a equipe de mobilização contratada 
deve ser composta por mobilizadores da região.  
- Breno Lasmar fala para aproveitar os eventos, como por exemplo, o congresso da Associação 
de Municípios, para divulgação do processo. Fala também para envolver as instituições 
públicas ligadas ao meio ambiente, como, por exemplo, EMATER. 
- Cláudio Pereira reitera que a mobilização não deve ficar somente a cargo da empresa 
contratada, é função do CBHSF fazer essa mobilização. Sugere que seja confeccionado um 
imã para colocar na porta dos carros que estão rodando. 
- Edison Ribeiro fala que na Bahia também está acontecendo o processo eleitoral, o que está 
gerando um pouco de dúvida para os interessados. Está orientando que façam inscrição nos 
dois processos.  
 
Após demais sugestões, a CTAI elege o coordenar e secretário da Câmara, que irão conduzir o 
processo de eleição: 
- Breno Lasmar – coordenador 
- Edison Ribeiro – secretário 
 
Na sequência, os membros da CTAI fazem a leitura da Portaria DIREX nº 06, que dispõe sobre 
a formação da Comissão Eleitoral para acompanhamento do processo eleitoral de renovação 
dos membros do CBHSF, período 2016-2019. 
 
Data da reunião da Comissão eleitoral: 22 de junho de 2016.  
 
Encerramento 
 
O coordenador da CTAI, Sr. Breno Lasmar, encerra a reunião às 13h:30min. 
 
 

 
Breno Esteves Lasmar 
Coordenadora da CTAI 

 
Edison Ribeiro dos Santos 

Secretário da CTAI 


