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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016) 

 

1. Data e horário: 11/12/2014 - 09h às 13h  

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 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

9 Rúbia Santos Barbosa Mansur AGB Peixe Vivo 

10 Wilton M. Santos CDLJ Publicidade 

11 José Maciel Nunes de Oliveira Secretário do CBHSF 

 

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.  

Faz a leitura do Of. GAB. IGAM. SISEMA nº 703/14 que indica o Sr. Breno Esteves 

Lasmar como da SEMAD na CTIL. Neste sentido, a CTIL regulariza sua composição 

com 13 membros titulares com seus respectivos suplentes.    

 

Item 2 - Verificação de quórum e informes sobre a pauta 

Quórum atingido as 10h.  
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Após a verificação do quórum, o coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, faz a leitura 

da Memória de Reunião realizada nos dias 25 e 26 de setembro de 2014, que foi 

aprovada por unanimidade.  

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

Recomendação à DIREC para que eles possam avaliar junto aos interessados que 

provocaram o Processo Administrativo 001/2004 sobre conflitos de usos da 

transposição para análise da continuidade ou não do mesmo. É importante definir um 

desfecho (consideração jurídica) para o Processo.   

 

Item 3 – Análise do juízo de admissibilidade do processo sobre conflito de uso na 

região do baixo São Francisco instaurado pela Canoa de Tolda e Estrela Guia 

 

O Sr. Breno Lasmar explica o parecer cuja conclusão descreve que há elementos 

suficientes para autorizar a admissão do presente conflito de uso. Parecer aprovado por 

unanimidade.  

 

Composição da Comissão de 03 (três) integrantes da Câmara para a condução do 

procedimento de acordo com termos do §1º art. 4º da  DN nº 82/2014 do CBHSF: 

Breno Esteves Lasmar (coordenador) 

Wellington de Santana 

Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho 

Convidado: Yvonilde Medeiros (CTPPP) 

A Câmara Técnica aprova a indicação dos nomes supramencionados.  

 

A notificação a ser encaminhada a CHESF foi aprovada por unanimidade. Encaminhar a 

notificação via correios com AR incluindo a cópia do processo, solicitando 15 dias para 

resposta do demandado de acordo com os termos do art. 4º da DN 82/2014 do CBHSF. 

Antes de encaminhar tal notificação, o processo deverá ser complementado com os 

seguintes documentos: 

1) Relatório Campanha Avaliação Julho 2013 realizada pela UFMG, UFBA, 

UFRPE, UFAL, UFS e Canoa de Tolda; 



  

 3 

2) Resposta IBAMA – 53/2014 onde declara ausência EIA/RIMA para operações a 

1.100 m3/s; 

3) Relatório Canoa de Tolda – Navegação 2013/2014 

 

ENCAMINHAMENTO: 

Digitalização de todo o processo a ser encaminhado para os interessados e membros da 

CTIL.  

Consulta à CTOC sobre um nome a ser encaminhado para fazer parte como convidado 

da referida comissão.  

 

Item 4 – Posicionamento da CTIL sobre o Projeto de Lei apresentado pelo Senador 

Carlos Valadares em 02 de setembro de 2014, que Altera a Lei nº 9433, de 8 de 

janeiro de 1997, e a Lei nº 9984, 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. valiação 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: 

 

A CTIL, por maioria de votos se posiciona favorável ao sentido da proposta da PL, com 

a abstenção do Sr. Breno Lasmar e voto contrário da Sra. Denise Bernardes Couto.  

Envio de sugestões de melhoria da PL até a data da convocatória da próxima reunião da 

CTIL.  

 

  

Item 5 – Planejamento das atividades da CTIL para 2015 

 

Datas aprovadas pelo Plenário para as reuniões da CTIL:  

05 e 06/02/2015 - (quinta e sexta) 

16 e 17/04/2015 - (quinta e sexta)  

06 e 07/08/2015 - (quinta e sexta)  

01 e 02/10/2015 - (quinta e sexta) 
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O Sr. José Maciel expõe sobre a renovação ou seleção da Entidade Delegatária do 

Comitê. O Contrato de Gestão vigente (CG 014/ANA/2010) irá vencer em dezembro de 

2015. O Sr. Breno Lasmar diz que para o calendário do CBHSF é necessário observar 

um prazo razoável para essa discussão, para não haver descontinuidade.   

 

ENCAMINHAMENTO: 

Proposta de pauta para próxima reunião: 05 e 06/02/2015 - (quinta e sexta) 

 

Minuta da DN para tratar sobre funcionamento e competência das CCRs e Câmaras 

Técnicas. Responsável pela elaboração e apresentação da minuta: Wellington Santana. 

Solicita que a secretaria executiva do Comitê deverá realizar o levantamento das DNs 

do CBHSF agrupando-as por temas e encaminhar para o Sr. Wellington Santana.  

 

Processo Administrativo 001/2004 – Conflito de Uso da Transposição. Caso já tenha o 

retorno relativo a recomendação da DIREC.  

 

 

Item 6 – Assuntos Gerais 

O Sr. Marcelo Ribeiro informa que faz parte da comissão de sindicância relativo a 

acontecimentos ocorridos no 3º Seminário Indígena. Diz que os trabalhos estão sendo 

concluídos e o relatório será encaminhado a DIREX.  

 

Não receberam retorno sobre a solicitação sobre o curso de Mediação e Arbitragem. Sr. 

José Maciel informa que não houve tempo hábil para o retorno do assunto.  

 

Item 7 - 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. 

 

 


