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ATA DA IV REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO FÓRUM BAIANO DE COMITÊS 
DATA: VINTE E DOIS E VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE 
LOCAL: PITUBA PLAZA HOTEL endereço: av. Manoel Dias da Silva, nº 2495, 
Pituba. Cep: 41830-001 Salvador-ba.  RELATORIA: INEMA  E MARIA CÉLIA DOS 
SANTOS DA PAZ (secretária provisória do fórum baiano de comitês de bacias). 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e onze, no Pituba Plaza Hotel, 
em Salvador, em seu segundo dia de reunião ordinária, com a presença dos 
seguintes comitês: Rio Paraguaçu, Rio Verde Jacaré, Recôncavo Norte, Rio Grande, 
Leste, Contas, Recôncavo Sul, Verde Grande, Salitre, Frabs, PIJ, Lago Sobradinho, 
Paso e o INEMA. Depois de várias discussões e acordado por todos os presentes, 
aconteceu à votação de uma coordenação provisória, para reestruturação do Fórum 
Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas, da seguinte forma: Coordenador Geral 
provisório - Almacks Luiz Silva (CBH Rio Salitre); Coordenador Adjunto provisório - 
Walmir Coutinho (CBH Rio Praguaçu); Secretária provisória – Maria Célia S. da Paz 
(CBH Leste). Esta diretoria provisória estar assumindo o fórum por noventa dias a 
partir de hoje vinte e três de setembro de dois mil e onze (23/09/2011). Almaks disse 
que o fórum tem a força para buscar uma audiência no centro administrativo, para 
levar as insatisfações do mesmo para que o governo possa resolver. Gilnei disse 
que os comitês não podem ficar na dependência estes desmotivados, e que os 
comitês tem que convocar reuniões com o fórum, e que deve haver uma data para 
reunião do fórum. Ciderlan comentou que precisamos fazer uma reflexão para 
melhorar os debates e pede desculpas pelos embates ocorridos no dia anterior e 
disse que deve descentralizar, pois Salvador estar sobrecarregado de reuniões, ver 
como está a participação dos cbhs no fórum. Almaks propõe que as reuniões 
deverão ser itinerantes e todos concordaram. Célia reforçou que as reuniões do CBH 
Leste são itinerantes e dão certo. Gileno falou que temos de reestruturar o fórum 
atualizar os participantes do fórum, e atentou que 90 dias é pouco tempo para a 
comissão provisória. Almaks encaminhou a fala de Gileno  para votação se deve ser 
por 6 meses e não noventa dias, a maioria votou por noventa dias e assim ficou 
decidido. Ciderlon pediu a Maísa que comunicasse ao secretário para que o Estado 
desse o apoio necessário, e falou que até dezembro é suficiente para a coordenação 
provisória. Deraldo, acha que deve ser até dezembro se for o caso renova por mais 
três meses, essa foi a resolução de todos também. Almaks disse que Maisa 
enfrentou um problema pois a coordenação antiga do Ingá não passou todas as 



coisas dos arquivos antigos. Maísa disse que o site do Ingá foi corrompido e que 
tudo foi apagado da interação social, esses foram os maiores problemas. Teodomiro 
sugeriu que adiantasse a pauta sem almoço e todos concordaram. Almaks tem 
indicação do CONERH, e disse que a comissão provisória não deve indicar o 
representante desse órgão todos concordaram. Almaks disse que o fórum é 
consenso. Bruno solicitou ao comitê uma indicação para participar do fórum, e que 
se coloca a disposição. E que devemos avançar numa direção orçamentária para 
funcionar e dar andamento as atividades; o que cada cbh tá precisando do fórum, e 
buscar parcerias, para chegar a um consenso. Como levantar as demandas de cada 
cbh em relação ao fórum, para formar uma estratégia. Miguel comentou que a 
secretaria executiva tem que dar tudo para que o cbh funcione, com ou sem 
dinheiro. Beré pede aos cbhs que inscrevam suas experiências para levar ao Encob, 
e não ir de mãos abanando. Almaks disse que foi coordenador adjunto e tem um 
grupo colegiado e este discute os trabalhos que serão apresentados. A Bahia não 
estava nesses colegiados, e os cinco estados já foram escolhidos e a Bahia vai ficar 
sem representação. Maisa lembrou que Joana não pode ir e indicou Lucia que por 
um problema de saúde não veio e nem repassou para os companheiros. Moane 
disse que nas reuniões do fórum que ela sugere que no fórum fosse representado 
uma pessoa do cbh, e disse que lá não houve essa informação. Almaks propõe a 
criação de um grupo para de discussão entre os grupos de comunidades e maior 
articulação. Ciderlan disse que é necessário obedecer e organizar melhor as 
reuniões, e que as reuniões do fórum e que fossem abertas, que as pessoas falam 
que o governo não tem interesse no comitê e ele acha que isso não estar 
acontecendo e citou várias realizações do governo, e que essas transformações não 
são fáceis e que a sociedade civil deve ser mais incisiva, e ele acredita que o 
governo quer ajudar. Bruno disse que o governo tem que agir dentro da lei que 
precisamos estar unidos. Almaks disse para o INEMA passar a secretária os 
contatos dos participantes, e que Bruno, Célia e Antonio vão elaborar uma carta com 
as aspirações do fórum e passar para todos os representantes, e levar como moção 
no Encob. Socializa com todos, e buscar todos os instrumentos dentro dos recursos. 
Maísa disse que para o Encob deve indicar dois membros do fórum, ressarcíeis. 
Almaks disse que serão indicados dois e irão apenas os dois. Então dividiram-se 
dois grupos da sociedade civil para escolherem seus indicados e estes foram:  
Almaks e Ednaldo de Castro Campos. Ciderlan disse que ele defende o governo, e 
os ataques continuaram existindo, e que ele sugeri uma audiência com a secretaria 
executiva e o secretario, no primeiro momento, e que a delegação seja maior que o 
sugerido pelo governo para ir ao Encob. Almaks sugere marcar uma reunião com o 
secretario através de Maisa, antes do Encob já com a carta pronta. Miguel que 
escolheram as pessoas para ir ao Encob e ele quer saber do recurso. Almaks disse 
que na carta vai pontuar que os três diretores do fórum devem ir ao Encob. O 
Coordenador Geral provisório encerrou a sessão, e eu, Maria Célia dos Santos da 
Paz, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação vai assinada por mim e 
pelos demais membros da coordenadoria provisória presentes. 


