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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016)  

2ª REUNIÃO DE 2016 

 

 

1. Data e horário: 31 de maio de 2016 
  

2. Local: Sede da AGB Peixe Vivo  
 

3. Endereço: Rua dos Carijós, nº 166. 5 andar. Centro. Belo Horizonte/MG.  
 

4. Participantes: 
 

                             NOME INSTITUIÇÃO 

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

2 Luiz Alberto Rodrigues Dourado FEPEAL 

3 Marcelo Ribeiro FDA 

4 Maria Socorro Mendes Almeida 

Carvalho 

Associação Comunitária Sobradinho II 

5 Moisés Menezes dos Santos AFAF 

6 Sérgio Silva Araújo UFAL 

7 Breno Esteves Lasmar SEMAD MG 

8 Antônio Thomaz da Matta Machado Instituto Guaicuy 

9 Antônio Fernandes de Jesus Vieira Povo Tuxá 

10 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

11 Rúbia Santos Barbosa Mansur AGB Peixe Vivo 

12 José Maciel Nunes de Oliveira Secretário do CBHSF 
 

 

DISCUSSÕES, RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

 

 

Item 1 - Abertura e verificação de quórum 
 

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

reunião às 9h15, após constatada a existência do quórum. 

 

Item 2 - Aprovação da Memória da Reunião da CTIL do dia 27/04/2016, realizada em 

Salvador/BA 

 

A Ajuda Memória não ficou pronta. A aprovação da mesma será pautada na próxima reunião 

CTIL.  

 

Item 3 – Relato da reunião de representantes da CTIL/CBHSF com a 

Superintendência de Apoio À Gestão da Agência Nacional de Águas (SAS/ANA) 
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O Sr. Roberto Farias explana sobre a reunião que ele e Luiz Dourado tiveram na ANA para 

tratar sobre a questão do Regimento Interno aprovado na última plenária do CBHSF, que 

eliminou do mesmo o período máximo de reeleição dos membros da diretoria do CBHSF.  

Fala que a Resolução CNRH 05/2000, que dispõe sobre a formação e funcionamento dos 

comitês de bacia está defasada, e não reflete a realizada atual dos comitês de bacia.  

Explica que a ANA encaminhou para o CBHSF oficio alertando que o que foi aprovado em 

plenário estava em choque com o estabelecido na Resolução CNRH 05/2000. 

O coordenador da CTIL disse que a ANA estava aberta ao diálogo e que propôs a atualização 

das normas do CNRH.   

As alterações propostas, após reunião foi de aumentar o tempo de mandato e alinhar a questão 

reeleição de cargos da diretoria do CBHSF. Além de regulamentar questões que não estavam 

omissas. Enfatiza que o CBHSF irá provocar o amadurecimento dos demais comitês federais.    

 

 

Item 4 – Apresentação, debate e deliberação sobre a proposta de alteração do 

Regimento Interno do CBHSF 
 
O coordenador da CTIL do CBHSF passa a palavra para Breno Lasmar, relator da proposta 

de DN, que fala sobre a experiência dos comitês de Minas Gerais em relação a prazo do 

mandato e alinhamento dos mandatos dos membros dos comitês com os mandatos das 

prefeituras.  

Fala que há um descompasso do Regimento Interno atual com as regras adotadas no resto do 

país. Explana sobre as alterações propostas e reitera que o CBHSF está legislando para o 

futuro.  

 

Art. 26. Reeleição uma única vez para a mesma função para mandatos integralmente 

cumpridos. 

Art. 48. Fala dos problemas que o comitê enfrenta com as mudanças de gestão das 

prefeituras. Estas ficam sem representação, com as mudanças de mandatos, as prefeituras 

ficavam desmobilizadas a continuarem no comitê. 

Para aplicar o mandato de 4 anos de mandato e regularizar a questão dos mandatos com as 

prefeituras haverá um tempo para tal regularização. Sendo que exclusivamente o próximo 

mandato será de 5 anos. 

Regra de transição: 2 adaptação: 1ª. 4 anos e 2ª. compatibilização do período de mandato dos 

prefeitos.  
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- Setembro de 2016 – posse dos novos membros 

- Janeiro de 2017 – posse de novos prefeitos 

- Agosto de 2019 – posse dos novos membros – caso se aplicasse o Regimento atual – 3 anos 

- Agosto de 2020 – posse dos novos membros, se 4 anos 

- Janeiro de 2021 – posse de novos prefeitos 

- Janeiro de 2021 – Início do Processo eleitoral do CBHSF 

- Agosto de 2021 – Posse novos membros, se 4 anos e compatibilizado com mandato das 

prefeituras.   

 

Após discussões, os membros da CTIL aprovam o encaminhamento da Minuta da 

Deliberação.   

 

Item 5 – Apresentação e deliberação sobre a minuta de Resolução DIREC que altera os 

prazos do processo eleitoral 
 
Breno Lasmar informa que esta Resolução é apenas uma adequação ao processo eleitoral a 

partir do que foi estabelecido na DN a pouco discutida. Neste sentido a DN deve ser aprovada 

antes da finalização do Processo Eleitoral a fim de garantir a imparcialidade do processo. 

Deverá ser convocada uma reunião Extraordinária no início de julho para este fim. A minuta 

da Resolução DIREC foi aprovada.  

 

Roberto Farias solicita que a presença do secretário do CBHSF, José Maciel seja registrada.  

 

Item 6 - Assuntos Gerais 

 
 

- O Sr. Breno Lasmar informa a todos que devido a uma mudança no governo de Estado de 

Minas Gerais o mesmo foi desligado da Diretoria do IGAM. Informa que irá para a FEAM, 

mas não sabe como ficará sua situação dentro dos colegiados.  

- Maciel Oliveira fala sobre a campanha em defesa do São Francisco (3 de junho de 2016) 

que será realizada uma barqueata em Petrolina. A cidade foi escolhida, pois também irá 

acolher o I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco nos dias 05 a 09 de junho 

de 2016. Fala ainda sobre o andamento do processo eleitoral e a chamada dos planos de 

saneamento básico. Diz que essa reunião extraordinária do CBHSF poderá ser realizada em 

Salvador para garantir a presença daqueles que estarão no ENCOB. Informa sobre as 

caravanas de saneamento, oficinas desenvolvidas em conjunto com as ações do FPIalém de 

informações sobre o retorno dos TACs.  
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- Marcelo Ribeiro informa que tem participado no Fórum Nacional de Comitês de Bacias 

Hidrográficas e que a estrutura do ENCOB 2016 será reduzida. Fala ainda sobre a PEC 65, 

em que os membros do comitê devem também levantar essa discussão.  

- Antônio Fernandes (Dinamã) informa que é conselheiro do CONAMA e se coloca à 

disposição para fazer intervenções em nome do Comitê. E que a integração da pauta 

ambiental e de Recursos Hídricos deve ser fortalecida.  

- O coordenador da CTIL, Roberto Farias, informa que é necessário alterações no Manual de 

Procedimentos da AGB Peixe Vivo. Ana Cristina explica que o mesmo está sendo adequado 

e está atualmente com a DIREC para ser pautado na próxima reunião da diretoria a ser 

realizada no dia 07 de junho de 2016 em Juazeiro/BA. Luís Dourado explana sobre a 

proposta da melhoria do manual. 

- Roberto Farias solicita que a situação do Breno seja acompanhada de perto, pois o mesmo é 

muito importante para esta Câmara Técnica e para o Comitê, sendo que, caso necessário, a 

CTIL irá se manifestar formalmente pedindo a permanência do mesmo na Câmara.    

 

 

Item 7 - Encerramento 

 
 

O coordenador da CTIL agradece a participação de todos, ressalta que a próxima reunião 

CTIL está marcada para o dia 14/06/2016 em Salvador/BA para tratar principalmente sobre o 

Processo do Zabumbão e encerra a reunião. 

 

 

Maceió/AL, 31 de maio de 2016. 

 

 

Luiz Roberto Porto Farias 

Coordenador da CTIL 


