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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016) 

 

1. Data e horário: 25/09/2014 - 14h às 18h e 26/09/2014 - 9h às 18h 

2. Local: Nascimento Hotel - Aracaju/SE 

3. Participantes: 

 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Roberto Porto Farias SEMARH/AL - Coordenador da CTIL 

2 Maria Amélia C. M. M. Lins SEMA/BA 

3 Denise Bernardes Couto FIEMG 

4 Luiz Alberto Rodrigues Dourado FEPEAL 

5 Douglas Falcão Wanderley CHESF 

6 Sérgio Silva de Araújo UFAL 

7 Wellington de Santana SEMARH/SE 

8 Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho Associação Comunitária Sobradinho II 

9 Antônio Fernandes de Jesus Vieira Povos indígenas - Tuxá 

10 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

11 José Maciel Nunes de Oliveira Secretário do CBHSF 

 

Discussões, Recomendações e Encaminhamentos: 

 

DATA: 25/09/2014 

 

Item 1 - Abertura 

 

O coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, deu boas vindas a todos e declarou aberta a 

reunião as 9h00. 

 

Item 2 - Verificação de quórum e informes sobre a pauta 

 

Verificado quórum com nove participantes. Após a verificação do quórum, o 

coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, informa que recebeu mensagem do presidente 

do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, solicitando orientações da CTIL sobre qual 
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tratamento deverá ser dado à Entidade Canoa de Tolda sobre o procedimento de conflito 

de uso. Os membros da CTIL concordaram com o pedido de inversão de pauta, porém, 

não estão de acordo em tratar este caso especificamente. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

Elaborar Comunicação Interna da CTIL para o presidente do CBHSF, com as 

orientações gerais previstas na minuta de Deliberação já discutida e aprovada pelos 

membros da CTIL na reunião ocorrida em Salvador/BA, dias 27 e 28 de agosto de 2014. 

 

Item 3 - Aprovação da ajuda memória da reunião CTIL de 27 e 28/08/2014 em 

Salvador/BA.  

A ajuda memória foi aprovada por unanimidade. 

 

Item 4 - Avaliação da proposta de Deliberação que institui procedimento para 

instalação de processo de conflito pelo uso das águas na bacia hidrográfica do rio 

São Francisco. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

Os membros da CTIL aprovaram, de forma unânime, a proposta elaborada na reunião 

anterior ocorrida em Salvador/BA. A minuta de Deliberação será encaminhada ao 

secretário do CBHSF para ser pautada na reunião DIREC dias 09 e 10 de outubro em 

Maceió/AL. Além disso, a CTIL solicita à Diretoria do CBHSF, que ofereça aos 

membros da CTIL um curso sobre Negociação e Mediação de Conflitos, visando à 

capacitação dos mesmos. Foi solicitado à AGB Peixe Vivo o envio de todos os 

documentos relativos ao processo da Canoa de Tolda. 

 

Item 5 - Avaliação da Deliberação que dispõe sobre procedimentos para apoios e 

patrocínios oferecidos pelo CBHSF 

 

Conforme acordado na reunião anterior, a CTIL abriu um prazo de 20 (vinte) dias para 

que os membros da Câmara encaminhassem suas considerações para o e-mail do grupo 

de discussão da CTIL, não foi encaminhada nenhuma sugestão.  
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Desta forma, a CTIL iniciou as análises a partir da minuta apresentada na reunião 

anterior. O coordenador da CTIL aproveita a presença do secretário do CBHSF, Sr. José 

Maciel Nunes de Oliveira, e pede que ele apresente as necessidades e demandas de 

apoio e patrocínio solicitadas ao CBHSF, para verificarem qual é a real necessidade do 

Comitê. O Sr. José Maciel explica que o Comitê ainda não recebe muitos pedidos de 

apoio, normalmente, são solicitações para custeio de diárias, passagens aéreas, além da 

impressão de livro para o Ministério Público sobre a Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), mas ressalta a necessidade de regulamentação do tema para que a Direx tenha 

como avaliar os pedidos de forma isenta e criteriosa. Após o relato do Sr. José Maciel, 

os membros da CTIL entendem que a minuta de Deliberação que está em discussão não 

atenderá aos propósitos do Comitê. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

Considerando o horário já avançado e visando otimizar o trabalho da CTIL, o Sr. Sérgio 

Araújo, se propõe a trabalhar uma minuta de Deliberação para ser debatida no dia 

seguinte. Estando todos de acordo, o coordenador da CTIL agradece ao Sr. Sérgio 

Araújo, e encerra a reunião as 19h00, convocando os membros para as 9h00 do dia 

seguinte para darem continuidade aos trabalhos. 

 

DATA: 26/09/2014 

O coordenador da CTIL inicia a reunião as 9h00 e retoma o item sobre a minuta de 

Deliberação de dispõe sobre apoios e patrocínios. Conforme acordado, o Sr. Sérgio 

Araújo, elaborou proposta baseada no relato do secretário do CBHSF e encaminhou a 

todos. A proposta apresentada foca na questão do apoio, pois, os membros da CTIL 

entendem que para patrocínios o CBHSF deverá instituir política específica, além de 

não haver previsão orçamentária no Plano de Aplicação Plurianual (PAP 2013-2015) 

para este tipo de ação. No PAP, Componente I - Fortalecimento Institucional, os itens 

referem-se somente à concessão apoio pelo CBHSF.  

 

ENCAMINHAMENTO: 

Após discussões e sugestões, foi aprovada a minuta de Deliberação, a ser encaminhada 

ao secretário do CBHSF, para ser pautada na reunião DIREC dos dias 09 e 10 de 

outubro em Maceió/AL. 
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Item 6 - Análise do Projeto de Lei apresentado pelo Senador Antonio Carlos 

Valadares em 02 de setembro de 2014, que Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para incluir exigências quanto à 

alteração da vazão de reservatórios regularizadores em outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos 

 

O coordenador da CTIL informa sobre o Projeto de Lei, proposto pelo Senador Antônio 

Carlos Valadares, que altera dispositivos da Lei Federal nº 9.433/1997, incluindo entre 

as competências dos CBHs, exigências quanto à alteração da vazão de reservatórios 

regularizadores em outorga de direitos de uso de recursos hídricos.  

O coordenador da CTIL pede que cada membro se posicione quanto ao tema. A Sra. 

Denise Couto (FIEMG), a Sra. Maria Amélia Matos (Inema/BA) e o Sr. Douglas Falcão 

(CHESF), se posicionam contrários ao PL. O Sr. Luiz Alberto Dourado (FEPEAL) e o 

Sr. Sérgio Araújo (UFAL) se posicionam favoravelmente ao PL. Após debates não 

houve consenso sobre o tema. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

O coordenador da CTIL propõe que se conceda prazo de 20 (vinte) dias, a contar desta 

data, para que os membros da CTIL avaliem melhor a proposta e apresentem 

argumentações sobre seu posicionamento. Após este prazo, a CTIL deverá firmar uma 

posição e emitir um Parecer Técnico sobre o tema. 

 

Item 7 - Assuntos Gerais 

 

A representante da AGB Peixe Vivo informa sobre a XXVI Plenária do CBHSF que 

será nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, no Meridiano Hotel, em Maceió/AL. 

O coordenador da CTIL informa sobre o andamento do processo de contratação da 

empresa que irá atualizar o Plano de Recursos Hídricos do CBHSF, relata que a 

vencedora foi uma empresa, de Portugal, chamada NEMUS. O resultado ainda não foi 

homologado devido aos prazos recursais que deverão ser cumpridos. 
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A Sra. Maria do Socorro solicita ao secretário do CBHSF, que viabilize a participação 

de alguns membros da CTIL nas plenárias do CBHSF, para que todos possam 

acompanhar as discussões do Comitê. 

A Sra. Maria Amélia sugere encaminhar à Diretoria do Comitê pedido para viabilizar 

um curso sobre Legislação de Recursos Hídricos, com o professor Cid Tomanik 

Pompeu, visando à capacitação dos membros da CTIL e outros convidados da Diretoria. 

Foi decidido que a próxima reunião da CTIL será em Maceió/AL. 

 

Item 8 - Encerramento 

 

O coordenador da CTIL informa que a ajuda memória da reunião e todos os documentos 

produzidos serão encaminhados aos membros da CTIL. Não tendo mais assuntos a 

tratar, o coordenador encerra a reunião as 14h30. 

 

 


