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 AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (CTAI) - CBHSF 
Data: 03/09/2021 
Local: Videoconferência (reunião virtual) 
Horário: 09h00 – 11h00 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. Ailton Rocha SEDURBS/SE 

2. Nilson Henrique APAC/PE 

3. Flávia Rodrigues Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA  

4. Jackson Rodrigues SEMAD/MG 

5. Roberto Rivelino Indicação CCR Médio 

6. Rosa Cecília Indicação CCR Baixo 

7. Rubia Mansur Agência Peixe Vivo 

8. Mauricio Oliveira Agência Peixe Vivo 

9. Juciana Cavalcante Tanto Expresso 

    
 

1. Abertura, verificação de quórum. 

Após a verificação do quórum e abertura da reunião, às 09h10 teve início a Reunião da Câmara Técnica de Articulação 

Institucional – CTAI. 

 

2. Aprovação da minuta da memória da reunião CTAI realizada em 08 de outubro de 2020. 

Memória da reunião aprovada por todos. 

 

3. Informe sobre Processo Eleitoral CBHSF e próximos passos. 

A Sra. Rúbia apresenta um breve resumo do Processo Eleitoral do CBHSF e suas diversas etapas, explicando que houve 

um caso excepcional referente ao segmento de Organizações Não Governamentais, mas que o processo foi reaberto 

para o reenvio de documentação e, ao fim, tudo ocorreu bem. Ela informa que a próxima fase do processo será a 

Plenária de Posse que acontecerá em Maceió/AL nos dias 16 e 17 de setembro de 2021, em formato híbrido 

(considerando as necessidades impostas pela pandemia). O processo de posse dos novos membros deverá ser 

conduzido pela CTAI, na pessoa do coordenador Sr. Ailton Rocha (que participará virtualmente), com o apoio de 

membros da Comissão Eleitoral (que estarão de forma presencial). Com a palavra, a Sra. Flávia Rodrigues fala que a 

explicação dada por Rúbia foi suficiente e resumiu bem a situação. O Sr. Ailton Rocha elogia todos os envolvidos no 

Processo Eleitoral, especialmente a Comissão Eleitoral. 

 
4. Apresentação da ferramenta de disponibilização do POA 2021. 
Na sequência, a Sra. Rúbia apresenta o POA (Plano Orçamentário Anual) 2021, novo instrumento proposto pelo 
Contrato de Gestão 028/2020 e que representa o detalhamento do PAP – ações e projetos que a Agência Peixe Vivo vai 
desenvolver no exercício em atendimento ao disposto no PAP 2021/2025 (Plano de Aplicação Plurianual). Ela explica 



 
 

 

2 
 

que a atualização do status de execução das ações acontecerá mensalmente e será disponibilizada no site do CBHSF via 
plataforma própria, além de mostrar também como acessar a plataforma e apresenta os seus principais recursos. Por 
fim, chama a atenção para a importância dos membros e da população geral acessarem a ferramenta com frequência, 
a fim de acompanharem com clareza a execução do que o CBHSF vem fazendo. 
 

5. Apresentação do SIGA SF. 
Dando prosseguimento à pauta, o Sr. Mateus Barros faz uma apresentação da plataforma SIGA São Francisco, 
plataforma de informação da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco que já está disponível e pode ser acessada por 
qualquer pessoa. A ênfase da apresentação foi nos objetivos da plataforma, no acompanhamento do status de ações e 
projetos do CBHSF. Ele explica, de maneira geral, quais são os cinco módulos da plataforma (acompanhamento de 
ações/contratos, acompanhamento de ações/PAP, módulo de mapas, módulo Web Plan e módulo de informações 
sobre gestão de recursos hídricos dos estados) e o que pode ser obtido a partir de cada um deles. Ao fim, ele diz que a 
melhor forma de se aprender a utilizar a plataforma é acessando-a, e se coloca à disposição dos membros da CTAI para 
sanar possíveis dúvidas. O Sr. Ailton Rocha elogia o sistema e parabeniza a apresentação. 
 
6. Assuntos Gerais. 
O Sr. Ailton Rocha explica que esta se trata da última reunião da atual gestão, agradece o apoio recebido pela DIREC, 
Agência Peixe Vivo e demais membros da CTAI e relembra algumas ações realizadas ou apoiadas pela Câmara, como 
discussão sobre modelo conceitual de Pacto das Águas, questões relativas ao Processo Eleitoral do CBHSF, dentre 
outras. A Sra. Flávia Rodrigues relembra o desafio do Processo Eleitoral do CBHSF e agradece pelo apoio da Agência 
Peixe Vivo e pela coordenação do Sr. Ailton. A Sra. Rúbia agradece em nome da Agência Peixe Vivo pelo apoio recebido 
pela CTAI e Comissão Eleitoral e se coloca à disposição. 
 
7. Encerramento. 
Não havendo mais nada a tratar, o coordenador da CTAI, Sr. Ailton Rocha, encerrou a reunião às 10h20. 

 

 

 

Reunião realizada por meio de videoconferência, 03 de setembro de 2021 

 

 
Ailton Francisco da Rocha 

Coordenador da CTAI 

 


