Câmara Técnica de Articulação
Institucional - CTAI

Reunião da Câmara Técnica de Articulação Institucional (CTAI)
Local: Hotel Golden Tulip, Salvador/BA
09 de março de 2018 - Horário: 9h-17h

AJUDA MEMÓRIA

1. Participantes:
Nome

Instituição

1.

Clarissa Bastos Dantas

SEMAD/MG

2.

Aderbal de Castro Moura Filho

SEMA/BA

3.

Ailton Francisco da Rocha

SEMARH/SE

4.

Altino Rodrigues Neto

Indicação CCR Alto

5.

Paulo Afonso Leiro Baqueiro

Indicação CCR Médio

6.

Manoel Ailton

Indicação CCR Submédio

7.

Rosa Cecília Lima Santos

Indicação CCR Baixo

8.

Juliana Sheila de Araújo

Agência Peixe Vivo

9.

Mariana Martins

Tanto Comunicação

2. Desenvolvimento da reunião
Após dar as boas vindas a todos, o coordenador Ailton Rocha apresenta uma minuta de Plano de
Trabalho da CTAI. Este documento é composto pelos itens definidos pela Câmara na reunião anterior
como objetivos prioritários de atuação, além das atividades, os recursos e prazos necessários para sua
realização, e ainda o membro que ficará responsável. Essas informações foram debatidas pelos
participantes, sendo realizados encaminhamentos e preenchimento da tabela que compõe o plano de
trabalho. Ao longo desse debate foram levantadas algumas sugestões para atualização da DN 46/2009,
um dos pontos da pauta. Na sequência, a ajuda memória da reunião CTAI de 30/01/2018 foi aprovada.
A representante da empresa Tanto, Mariana Martins, realizou apresentação dos serviços prestados
pela empresa ao CBHSF, assim como o seu Plano Setorial de Comunicação, esclarecendo e recebendo
sugestões dos participantes. Após discussão de assuntos gerais, os integrantes da CTAI efetuaram uma
revisão da lista de encaminhamentos da reunião.
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3. Encaminhamentos
Ao longo da reunião, foram definidos os seguintes encaminhamentos:


As reuniões programadas da CTAI serão sempre presenciais, entretanto a Agência Peixe Vivo
deverá viabilizar, para que aqueles membros que não puderam participar presencialmente,
possibilidade de participação online.



Essas reuniões terão participação exclusiva dos membros da CTAI e eventuais convidados;



Em relação à sugestão de Analisar os Planos Plurianuais dos Estados e buscar convergência ao
PRH-SF, feita na última reunião da Câmara, foi definido ser principalmente atribuição da CTPPP,
sendo retirado do plano de trabalho da CTAI;



As ajudas-memória da CTAI devem ser enviadas para as outras câmaras técnicas, sendo
solicitado também que as ajudas-memória das demais CTs sejam enviadas para a CTAI;



Os representantes das CCRs irão divulgar nas reuniões de suas câmaras as ajudas-memória das
reuniões da CTAI;



O Sr Altino foi indicado como interlocutor da CTAI para se comunicar com os coordenadores
das demais Câmaras Técnicas;



A sugestão feita por Larissa Rosa na reunião de Maceió, em 30 de janeiro de 2018, de focar as
atividades da Câmara, a princípio, nos objetivos de curto prazo e atualizar a DN 46/2009, foi
retirada do Plano de Trabalho, mas mantida entre os encaminhamentos e recomendações.
Foram feitas as seguintes observações para esta atualização:
 Corrigir a redação do artigo 1º da DN 46 – 2009 (corrigido no documento)
 No artigo 1º da DN 46 – 2009 - VII - apresentar proposta relativa à Comissão Eleitoral e
às etapas, procedimentos, calendário e demais providências para a renovação dos
membros do CBHSF (ficar atento às percepções das demais câmaras técnicas e da
plenária que antecede a eleição)



Reforçar a solicitação da indicação dos representantes de Pernambuco (APAC) e Distrito Federal
(ADASA) – (a ser contatados por Anivaldo Miranda)



Solicitar à CTIL que avalie qual(is) câmara(s) deva(m) ter como atribuição o acompanhamento
da implementação do plano e providências necessárias ao cumprimento de suas metas.



A CTAI sugere, respaldado no eixo 6.2 do PBHSF, que a DIREC realize as seguintes articulações:
 Levantamento pelos gestores das barragens existentes na BH São Francisco das áreas
de risco (passíveis de inundação) para diferentes vazões defluentes;
 Os gestores das barragens devem elaborar ou, caso exista, apresentar o Plano de Ação
de Emergência (PAE);
 Acordar com o ONS para que as hidroelétricas informe, com antecedência mínima de
48 horas, a programação da vazão liberada UHEs;
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Tendo em vista a elaboração pela CTPPP do plano continuado de mobilização social, a CTAI
propõe a inclusão de uma Unidade Itinerante de Articulação Regional, podendo ser por meio de
parcerias para disponibilizar o ônibus, para ampliar a difusão da comunicação junto à sociedade
em geral.



O Plano apresentado pela TANTO foi aprovado, sendo, porém, feitas as seguintes sugestões
para melhoria da comunicação:
 No menu da página inicial, deve aparecer as opções de cada item ao deslizar o mouse
em cada um;
 envio de banners das reuniões via whatsapp com link abaixo;
 providenciar “café com imprensa” para lançamento/apresentação do site à imprensa
 na parte da CTAI no site, não ter apenas a composição, mas todos os links relacionados
à Câmara;
 realizar direcionamento das mensagens recebidas pela ouvidoria para as respectivas
CCRs.

 Próxima reunião – dia 6 de junho em Aracaju – devendo ser realizada em hotel.
4. Encerramento
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

Salvador, 09 de março de 2018

_____________________________
Ailton Francisco da Rocha
Coordenador da CTAI
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