AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO
Câmara Técnica de Articulação Institucional – CTAI
Data: 10 e 11/03/2022
Local: Hotel Kastel Manibu, Recife/PE
Horário: 9h às 13h
Observação: No dia 10/03/2022 foi realizada a capacitação dos membros das Câmaras
Técnicas do CBHSF. Esta memória é relativa à reunião do dia 11/03/2022.
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Instituição

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico
Thiago Figueiredo Santana
IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Eduardo Farias Topázio
SEMA/BA – Secretaria de Meio Ambiente da Bahia
Suzana Maria Lima Montenegro
APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima
SEMARH/AL – Secretaria de Meio Ambiente e
Alberonaldo Lima Alves
Recursos Hídricos de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Marcos Ribeiro Leite
e Sustentabilidade – SEDURBS/SE
Câmara Consultiva Regional do Médio São
Roberto Rivelino de Souza Rocha
Francisco
Câmara Consultiva Regional do Médio São
Berenice Lima Peres
Francisco
Câmara Consultiva Regional do Submédio São
Julianeli Tolentino de Lima
Francisco
Câmara Consultiva Regional do Submédio São
Manoel Ailton R. de Carvalho
Francisco
Antônio Jackson Borges Lima
Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco
CONVIDADOS/DEMAIS PARTICIPANTES
Daniel Alexandre de Brito
Gerência de Integração da Agência Peixe Vivo
Altino Rodrigues Neto
CCR Alto São Francisco
Rosa Cecília Lima Santos
CBHSF
José Maciel Nunes de Oliveira
Presidente do CBHSF
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA
Nísio Miguel Torres de Miranda
Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco
Flávia Simões Ferreira Rodrigues

1.

Abertura e verificação de quórum

Após a assinatura da lista de presença, verificação do quórum e abertura da reunião
híbrida (presencial e virtual por meio da ferramenta Google Meet), às 9h15 teve início a
Reunião da Câmara Técnica de Articulação Institucional – CTAI.
2. Apresentação dos membros da CTAI
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Os membros da CTAI foram convidados a se apresentar, momento em que falaram seus
nomes e respectivas instâncias/instituições. Apresentaram-se, nesta ordem: o Sr.
Manoel Ailton R. de Carvalho, membro suplente representando a CCR Submédio; o Sr.
Altino Rodrigues, coordenador da CCR Alto São Francisco, representando o Sr. Nísio
Miranda – ausente em função do diagnóstico de Covid-19; a Sra. Suzana Maria Lima
Montenegro, representante da APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima; o Sr.
Marcos Ribeiro Leite, representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (SEDURBS/SE); a Sra. Berenice Lima Peres,
membro suplente do CCR Médio São Francisco; o Sr. Eduardo Topazio, diretor de
recursos hídricos e monitoramento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da
Bahia; o Sr. Antônio Jackson Borges Lima, representante da CCR Baixo São Francisco; o
Sr. Roberto Rivelino, secretário de meio ambiente da Bahia e representante da CCR
Médio; Sra. Rosa Cecília, secretária da CCR Baixo São Francisco; o Sr. Julianeli Tolentino,
representando a CCR Médio São Francisco; e o Sr. Alberonaldo Lima Alves,
representante da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas
(SEMARH/AL).
3. Eleição da coordenação e da secretaria da CTAI
Aberta a indicação dos nomes para as funções de Secretário e Coordenador da CTAI, o
Sr. Roberto Rivelino coloca seu nome à disposição da CTAI para uma das duas vagas.
Em seguida, o Sr. Altino Rodrigues informa à mesa a disposição do Sr. Nísio Miranda
para ocupar a função de Secretário da CTAI. Em sua fala, o Sr. Altino apresenta um
breve currículo do Sr. Nísio Miranda para os participantes – formado em Direito, já
atuou na região da bacia do Velhas/Paraopeba. Possui experiência com articulação em
nível legislativo e executivo. Nas palavras de Altino, Nísio tem muita fluidez e articulação
em diversos setores.
Sem mais indicação de nomes para as vagas, os integrantes da CTAI apoiaram, por
unanimidade, a eleição do Sr. Nísio Miranda para a função de coordenador e do Sr.
Roberto Rivelino para a função de secretário desta Câmara.
4. Aprovação da ajuda memória da reunião CTAI realizada em 03 de setembro de 2021
Os membros da CTAI aprovaram, sem maiores considerações, a memória da reunião
realizada em 03 de setembro de 2021 – com exceção do Sr. Manoel Ailton R. de
Carvalho, que se absteve da aprovação, uma vez que não participou da reunião
realizada no dia 03 de setembro de 2021.
5. Assuntos gerais
Na oportunidade, o Sr. Roberto Rivelino destaca que muitas pessoas não conhecem o
trabalho, a importância e o tamanho do CBHSF e ressalta que a CTAI tem papel
fundamental de articulação, principalmente juntos às Prefeituras, para levar informação
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para as pessoas, para gestores e ao próprio Comitê, fazendo com que esta Câmara atue
como a conexão entre o Comitê e outras instituições.
O Sr. Manoel Ailton destacou que, sendo também um representante das Comunidades
Tradicionais, há uma necessidade de um respaldo da CTAI para que as políticas públicas
sejam realmente efetivadas e beneficiem estas comunidades. O Sr. Manoel afirma que
não foi chamado para a discussão sobre o Canal do Sertão, algo tão importante. E que,
por isso, gostaria de registrar que como presidente de um Comitê de Bacia Afluente,
gostaria de estar aqui não como suplente, mas como titular.
O presidente José Maciel passa brevemente pela reunião e dá boas-vindas a todos,
agradecendo também as presenças pela sala virtual. Na oportunidade, destaca assuntos
chave para a CTAI, sintetiza a motivação deste Encontro que reuniu, pela primeira vez,
todas as Câmaras Técnicas e afirma que o recado da diretoria para esta CTAI é que esta
Câmara tem uma responsabilidade muito grande de realizar uma articulação política
institucional com relação ao cumprimento das metas dos Planos de Recursos Hídricos.
Em sua fala, o Sr. Julianeli apoiou a chapa composta pelos Srs. Nísio e Roberto,
destacando que como dito pelo presidente do CBSF, José Maciel, é preciso fazer com
que a Câmara dialogue, interaja, se integre, inclusive com os demais representantes em
outros níveis, como por exemplo, os políticos, o executivo como um todo, visando
colocar o Comitê como algo essencial para discussão da Política de Recursos Hídricos na
nossa bacia. Reafirma que esta é sua visão e que seu propósito enquanto representante
é representar não seus próprios interesses, mas, de fato, os interesses da CCR e do
Comitê como um todo, promovendo, juntamente com os demais membros da CTAI, a
integração do Comitê através desta Câmara que é própria para isto.
A Sra. Flávia Simões Ferreira Rodrigues, da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico (ANA), afirma que a ideia retomar uma maior aproximação da ANA com os
Comitês, para que as conversas sejam mais periódicas e até mesmo fazer esta
articulação maior da ANA com o Comitê e com os estados em questões diversas. Flávia
afirma que o papel dessa Câmara é importante, de levar as questões que ela, enquanto
ANA pode ajudar, não só na implementação do plano, mas em diversos aspectos que
exijam uma articulação maior com os órgãos gestores estaduais. Flávia reforça que este
é um momento oportuno de recomposição das Câmaras, do próprio Comitê, para
retomar os laços e trabalhar em conjunto, lembrando sempre que somos um Sistema. A
ANA isolada não consegue fazer a gestão dos recursos hídricos e a Agência precisa
desse trabalho conjunto com os demais entes do sistema, em especial, os Comitês. O
Comitê do São Francisco deve ser o primeiro a ter uma reunião para delinear alguma
pauta conjunta que seja prioritária ou emergencial, ou que seja importante para a
gestão da bacia como um todo. Flávia finaliza sua fala se colocando à disposição para
avançar nas questões de articulação institucional.
Thiago Figueiredo Santana, representante do IGAM, afirma que esta é uma Câmara que
deve ser motivada através do PAP e/ou do POA do CBHSF, para que não sejam criadas
ações paralelas àquilo que foi aprovado pela Plenária do Comitê. Ele reforça que, a
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partir disso, é preciso levar as discussões para dentro dos estados, para ver o status de
andamento e execução das ações e o que pode ser induzido dentro do Comitê. Thiago
destaca que expõe essa situação para que não a CTAI não seja um braço autônomo do
CBHSF.
Em seguida, Julianeli completa que, é preciso sempre nos basear nas diretrizes do
Comitê, exatamente para evitar essa fuga em relação às diretrizes.
Repassado o calendário de atividades da Câmara aos membros, finalmente, sem mais
nada a tratar, a reunião foi encerrada às 13 horas.
6. Quadro resumo dos encaminhamentos:

1.

ENCAMINHAMENTO
Criação de um grupo no WhatsApp para centralizar
as informações e discussões da CTAI, facilitando a
comunicação/interação entre os membros da
Câmara

RESPONSÁVEL

PRAZO

Daniel Brito

Imediato

Recife, 11 de março de 2022

Nísio Miguel Torres de Miranda
Coordenador da CTAI

Roberto Rivelino de Souza Rocha
Secretário da CTAI
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