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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016) 

 

1. Data e horário: 05/02/2015 - 09h às 18h  

2. Local: Sede da AGB Peixe Vivo – Rua dos Carijós, 166, 5º andar – Belo 

Horizonte/MG 

3. Participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

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

2 Denise Bernardes Couto FIEMG 

3 Luiz Alberto Rodrigues Dourado FEPEAL 

4 Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho Associação Comunitária Sobradinho II 

5 Marcelo Silva Ribeiro FDA – Fórum de Defesa Ambiental 

6 Breno Esteves Lasmar SEMAD / MG 

7 Antônio Thomaz da Matta Machado Instituto Guaicuy 

8 Antônio Fernandes de Jesus Vieira Povos Indígenas - Tuxá 

9 Wellington de Santana SEMARH/SE 

10 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

11 Rúbia Santos Barbosa Mansur AGB Peixe Vivo 

12 Wilton M. Santos YA YA Comunicação 

13 Ludmila Pizarro Jornal O TEMPO 

Justificaram ausência: 

- Carlos Ney (AFAF) 

- Sonáli Cavalcante (CHESF) 

- Sérgio Araújo (UFAL) 

Ausência sem justificativa: 

- Maria Amélia (SEMA/BA) 

 

Discussões, Recomendações e Encaminhamentos: 

Item 1 - Abertura 

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

reunião às 9h30min.  

 

Item 2 - Verificação de quórum e informes sobre a pauta 
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Quórum atingido as 9h30min  

Item 3 – Aprovação da memória da reunião CTIL realizada em Belo 

Horizonte/MG em 11/12/2014 

Após a verificação do quórum, o secretário da CTIL, Sr. Breno Lasmar, faz a leitura da 

Memória de Reunião que foi aprovada por unanimidade. 

 

Item 4 – Análise do juízo de admissibilidade do processo sobre conflito de uso na 

região do Submédio São Francisco solicitado pelo CBH Salitre 

O coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, diz que o encaminhamento deve ser o 

mesmo para o procedimento de resolução de conflito de uso nº 001/2014, solicitado pela 

Canoa de Tolda e Estrela Guia. O Sr. Luiz Dourado presta esclarecimentos sobre o 

processo. O Sr. Breno Lasmar fala que deve identificar se a matéria é realmente um 

conflito de uso. Se for caracterizado o conflito, deve observar se é competência do 

Comitê da Bacia do Rio São Francisco ou do CBH Salitre. Ainda não está claro. Alguns 

pontos devem ser melhores detalhados. O Sr. Antônio Thomaz, também concorda que 

não está claro se é um conflito de uso. A CTIL entende que a pauta é relevante. A 

câmara técnicas, por unanimidade, designa o membro Sr. Marcelo Silva Ribeiro como 

relator do processo. O Sr. Luiz Dourado encaminhará o projeto inicial elaborado pela 

Codevasf para subsidiar o parecer do relator. 

 

Item 5 - Informes e encaminhamentos sobre o Procedimento de Resolução de 

Conflito de Uso nº 001/2014 CBHSF 

O relator da matéria, Sr. Breno Lasmar, informa sobre a resposta da Chesf e apresenta 

os encaminhamentos de acordo com o disposto na Deliberação CBHSF nº 82/2014. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

Considerando os termos da resposta da Chesf, por meio do Ofício CE-SOC-0292015, a 

CTIL decide chamar para integrar a relação processual, o IBAMA e a Agência Nacional 

de Águas - ANA.  

A AGB Peixe Vivo deverá adotar para o caso, os mesmos procedimentos definidos para 

a convocação da Chesf, sendo, notificação via correios com AR, incluindo cópia do 

processo, dando 15 (quinze) dias para a resposta dos demandados, nos termos do art. 4º, 

da deliberação CBHSF nº 82/2014. 
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A CTIL irá se reunir no dia 16 de abril e no dia 17 de abril será realizada a audiência da 

Comissão para tentativa de conciliação definida no parágrafo 2º do art. 4º da 

deliberação CBHSF nº 82/2014.  

Comissão composta por: Breno Lasmar (coordenador). Maria do Socorro, Wellington 

Santana. 

 

Item 6 - Discussão e encaminhamento sobre a revisão das Deliberações do CBHSF 

A minuta da Deliberação, inicialmente elaborada e apresentada pelo Sr. Wellington 

Santana, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Câmaras Técnicas do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, foi aprovada com os ajustes 

propostos pela CTIL. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

A AGB Peixe Vivo encaminhará aos coordenadores das demais câmaras técnicas a 

minuta aprovada para que eles possam, querendo contribuir, em conformidade com o 

Regimento Interno do CBHSF vigente, no prazo de 15 dias contados a partir do 

recebimento da minuta da deliberação.  

 

Item 7 – Apresentação de sugestões de melhoria ao Projeto de Lei apresentado pelo 

Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997, e a Leia nº 9.984, de 17 de julho de 2000 

O Sr. Luiz Dourado explana sobre a matéria, o mesmo sugere que o CBHSF se 

manifeste a respeito. A CTIL reitera seu posicionamento da reunião anterior. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

A CTIL recomenda a DIREC que a mesma se posicione oficialmente a respeito do PLS 

apresentado pelo Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, e a Leia nº 9.984, de 17 de julho de 2000 e que acompanhe sua 

tramitação junto ao Congresso Nacional.   

 

Item 8 – Informação sobre o Processo Administrativo 001/2004: Conflito de Uso da 

Transposição 

O coordenador da CTIL informa que trouxe o processo e que o mesmo se encontra 

parado desde 2008.  
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ENCAMINHAMENTO: 

A CTIL, por unanimidade, entende que o processo perdeu o objeto tendo em vista os 

seguintes motivos: 

O conflito pelo uso do Projeto de Transposição do São Francisco – PISF foi 

judicializado, tendo sido avocado ao STF em análise de mérito. A partir dessa 

judicialização houve uma limitação no exercício das prerrogativas do CBHSF. 

Inobstante a estas questões, o CBHSF deliberou, considerando o conflito de uso, e o 

preço da água da transposição para abastecimento humano é igual ao preço na bacia e o 

preço para as atividades econômicas, na alocação externa, não considera os redutores da 

fórmula da locação interna. Assim, a CTIL recomenda o arquivamento do processo.  

 

Item 9 – Assuntos Gerais 

O Sr. Marcelo Ribeiro fala que a Sindicância instaurada foi concluída e explana sobre o 

caso. 

O Sr. Breno Lasmar informa que nos dias 25 e 26 de fevereiro haverá reunião do Fórum 

Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas. Nesta reunião será apresentada proposta 

de manutenção e apoios aos comitês.  

O Sr. Marcelo Ribeiro informa que em outubro acontecerá o 17º ENCOB em Caldas 

Novas/GO. 

A Sra. Ana Cristina atualiza a todos sobre a atualização do Plano Decenal da BHSF. 

Informa que a empresa NEMUS, já entregou o 1º produto – Plano de Trabalho. Informa 

também que haverá 34 reuniões setoriais e audiências publicas e solicita que todos se 

envolvam no processo.  

A Sra. Maria do Socorro explana sobre a crise hídrica do norte de Minas Gerais. 

 

Item 10 – 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 às 13h. 

 

 

 


