
  

 1 

MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016) 

2ª REUNIÃO DE 2015 

 

1. Data e horário: 15/04, das 14h às 18h e 16/04, das 9h às 12h10 

2. Local: Sede da AGB Peixe Vivo - Av. Antônio Gomes de Barros, nº 625, sala 211 – 

Maceió/AL 

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 Marcelo Silva Ribeiro FDA - Fórum de Defesa Ambiental 

5 Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho Associação Comunitária Sobradinho II 

6 Mônica Portela Lima INEMA/BA 

7 Sonáli Cavalcanti Oliveira CHESF 

8 Wellington de Santana SEMARH/SE - Secretário ad-hoc 

9 Juliana Sheila de Araújo AGB Peixe Vivo 

10 David França Ribeiro AGB Peixe Vivo 

 

4. Ausências justificadas: Antônio Fernandes de Jesus Vieira (Povo Indígena Tuxá), 

Antônio Thomaz da Matta Machado (Instituto Guaicuy), Breno Esteves Lasmar 

(SEMAD/MG), Carlos Ney Nascimento de Oliveira (AFAF) e Sérgio Silva de Araújo 

(UFAL). 

 

DISCUSSÕES, RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 

DATA: 15/04/2015 

 

Item 1 - Abertura 

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

reunião às 14h50min.  

 

Item 2 - Verificação de quórum e informes sobre a pauta 

Atingido o quórum às 14h50min, o Coordenador Roberto Farias informa que todas as 

faltas foram devidamente justificadas tendo em vista a antecipação da data da reunião.  
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A Sra. Mônica Portela entrega o Ofício DIREG BS 00939/2015, indicando seu nome como 

nova representante do INEMA na Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL), assim 

como na Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC). 

 

Item 3 - Aprovação da Memória da Reunião da CTIL, realizada em Belo 

Horizonte/MG em 05/02/2015 

Devido a ausência do Secretário, Breno Lasmar, o membro Wellington de Santana foi 

indicado como Secretário ad hoc e fez a leitura da Memória da Reunião anterior, a qual foi 

aprovada por unanimidade com as alterações propostas. 

 

Item 4 -  Informes sobre o Procedimento de Resolução de Conflito de Uso nº 01/2014  

Devido a ausência do Coordenador da Comissão de Avaliação de Conflito de Uso da Água 

no Baixo São Francisco, Breno Lasmar, o Coordenador da CTIL, Roberto Farias, justifica 

a necessidade de alteração da data da reunião de conciliação com a presença das partes 

envolvidas (membros da comissão, entidades que se sentem prejudicadas e a Chesf como 

única das partes acionadas que atendeu à notificação da CTIL), que estava prevista para 

17/04, e solicita sugestões.  

Wellington Santana, como membro da Comissão, sugere que a reunião seja em Aracaju, 

apresentando para isso as devidas justificativas. Após contato telefônico com o Sr. Breno 

Lasmar e com a devida concordância da outra componente da Comissão, Maria do 

Socorro, foi definida a reunião para o dia 25 de maio em Aracaju, em horário a ser 

posteriormente decidido de comum acordo pelos membros. Disse o Coordenador da CTIL 

que o processo está com sua instrução devidamente regularizada e todos os documentos 

anexados.  

Sonáli Cavalcanti ponderou sobre a necessidade de a CTIL ampliar o seu ângulo de visão 

em relação a esse conflito de uso, uma vez que em uma situação de excepcionalidade como 

a vivida na Bacia do São Francisco, todos os usos da água sofrem restrição. Roberto Farias 

disse que a matéria, se for preciso, seguirá para outras Câmaras Técnicas específicas 

poderem se posicionar.  

Maria Socorro solicita que as peças do processo sejam enviadas para ela e para os demais 

membros da Comissão. 
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Item 5 - Informes sobre a análise do juízo de admissibilidade do processo sobre 

conflito de uso na região do Submédio São Francisco solicitado pelo CBH Salitre – 

Relator: Marcelo Ribeiro  

O Coordenador Roberto Farias informa sobre os procedimentos realizados referentes ao 

andamento do processo sobre conflito de uso solicitado pelo CBH Salitre afirmando que a 

diligência solicitando mais informações foi encaminhada à entidade.  

Luiz Dourado informa que entregou à AGB Peixe Vivo todos os documentos necessários 

para que se possa comparar como o projeto era antes e como está agora. Tais documentos 

subsidiam uma análise completa do caso. Luiz Dourado explica também como a alteração 

do projeto Canal do Sertão Baiano gerou o conflito, tendo em vista que haverá 

transposição para duas bacias externas.  

O relator desse processo, Marcelo Ribeiro, faz a leitura de seu parecer concluindo pelo 

reconhecimento do conflito.   

O Coordenador Roberto Farias pergunta se o novo projeto já está implantado e, diante da 

resposta negativa do relator, opina que o conflito não está caracterizado, pois o projeto 

pode ou não vir a causar conflito. Após discussão da matéria, conclui-se pela 

inadmissibilidade do conflito e que a CTIL deve recomendar ao CBHSF que acompanhe a 

evolução do projeto do Canal do Sertão Baiano.  

 

ENCAMINHAMENTO: 

A CTIL conclui pela inadmissibilidade do conflito e recomenda ao CBHSF que 

acompanhe a evolução do projeto do Canal do Sertão Baiano.  

 

Item 6 - Avaliação da proposta de deliberação que dispõe sobre a manutenção da 

AGB Peixe Vivo como Entidade Delegatária do CBHSF  

O Coordenador da CTIL, Roberto Farias, solicita ao assessor jurídica da AGB Peixe Vivo, 

David França, para esclarecer e tirar dúvidas dos membros da CTIL sobre o processo de 

renovação da indicação da AGB Peixe Vivo como entidade delegatária de funções de 

agência de águas. O Sr. David inicia sua explanação fazendo um relato histórico sobre o 

processo de contratação da entidade, cujo prazo vence em 31/12/2015. Fala das alterações 

impostas pela ANA, através de Resoluções, para regular salários das entidades delegatárias 

e estabelecer procedimentos de contratação, e diz que a AGB Peixe Vivo apresentou 

manifestação questionando a legalidade da Resolução que trata de salários. Disse David 

que essa negociação se dará quando da discussão da minuta do contrato. Explicou também 
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como será o andamento do processo de renovação, informando que o plenário do CBHSF 

irá enviar a indicação da AGB Peixe Vivo ao Conselho Nacional de Recursos hídricos, o 

qual irá delegar a competência e, na sequência, seguirá para a Agência Nacional de Águas.   

Luiz Dourado falou sobre o questionário de avaliação que a ANA está aplicando entre os 

membros do CBHSF, relatando os erros no documento e as consequências para a avaliação 

da Agência, gerando uma interpretação errônea. Disse ainda que apenas 47 membros 

responderam o questionário e, por desconhecimento do contrato de gestão, com respostas 

que podem comprometer a AGB Peixe Vivo, uma vez que a Comissão de Avaliação 

considera esse indicador como o mais importante para avaliação da Agência.  

Após muitas opiniões sobre a questão, a CTIL sugere que a AGB Peixe Vivo se aproxime 

mais dos membros do CBHSF, inclusive com um processo efetivo de capacitação 

mostrando suas atividades e o conteúdo do contrato de gestão.  

Ao final foi aprovada com alterações a proposta de deliberação que dispõe sobre a 

manutenção da AGB Peixe Vivo como Entidade Delegatária do CBHSF. Dentre citadas 

alterações, destaca-se o acréscimo de artigo em que se recomenda que o prazo de vigência 

do Contrato de Gestão não seja inferior a dez anos. 

 

Item 7 - Avaliação da proposta de deliberação que dispõe sobre funcionamento e 

competência das Câmaras Consultivas Regionais  

Como responsável pela revisão das Deliberações do CBHSF, Wellington informa que foi 

enviada para a AGB Peixe Vivo a minuta da DN revisada sobre as CCR para 

encaminhamento aos membros da CTIL para conhecimento e avaliação antes da reunião. 

Explica que, diferentemente da DN das Câmaras Técnicas, que teve de analisar várias 

Deliberações, para esta sobre as Câmaras Consultivas Regionais trabalhou apenas com dois 

documentos: a DN sobre as CCR e o Regimento Interno do CBHSF, informando que a 

minuta foi encaminhada por email para todos.  

Após a leitura do projeto de Deliberação, o mesmo foi aprovado com as alterações 

efetuadas. 

 

Item 8 - Informes sobre a proposta de deliberação que dispõe sobre o funcionamento 

e competência das Câmaras Técnicas  

Roberto Farias informa que a minuta da Deliberação aprovada na última reunião da CTIL 

foi encaminhada pela AGB Peixe Vivo a todos os Coordenadores das demais CT, para 
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conhecimento e sugestões; porém não houve retorno de nenhum deles, sugerindo que a 

Deliberação seja assim aprovada.  

Sonáli Cavalcanti indagou se ainda poderia dar alguma contribuição, no que foi liberado e 

a mesma apresentou algumas propostas de alteração, basicamente na forma de redação, que 

foram aprovadas por unanimidade dos presentes.  

 

Item 9 - Assuntos Gerais 

O membro Marcelo Ribeiro cobrou uma posição da Secretaria do CBHSF sobre o curso de 

Mediação e Arbitragem solicitado pela CTIL à DIREC no início de 2014. O Sr. José 

Maciel, que dava expediente na sede da Agência, explicou que a idéia era fazer no início 

deste ano, mas devido a algumas dificuldades o treinamento está sendo programado para 

ocorrer no início do segundo semestre do corrente ano. 

Marcelo Ribeiro falou também sobre a atualização do Plano Decenal, que está sendo 

elaborado pela Empresa NEMUS, e criticou a forma como a mobilização está sendo feita, 

dizendo que a empresa não deu nenhum apoio como hospedagem, combustível e 

alimentação. Disse que isso está resultando em baixo quórum nesses eventos. 

A Sra. Juliana Sheila lembrou que para a Oficina de Piranhas/AL, alguns membros que 

precisaram de combustível, a empresa custeou. Complementou ainda que no caso dos 

membros de Maceió, o CBHSF disponibilizou um veículo, tipo van, para transportar os 

participantes. Para melhor esclarecer sobre as obrigações da empresa, o Coordenador 

Roberto Farias solicitou que fosse projetado para todos os membros o Termo de Referência 

(TR) e verificou que a empresa não tem obrigação em custear os membros nas oficinas. O 

Sr. David França explicou que o Dr. Alberto Simon, Diretor Técnico da AGBPV e gestor 

do contrato, tem sistematicamente cobrado da NEMUS e destacou que essas reclamações 

devem ser levadas ao mesmo. 

Luiz Dourado falou que nas Oficinas Setoriais o trabalho tem sido dinâmico e relata que a 

mobilização está sendo feita pelos membros do CBHSF, por meio dos seus pontos focais.  

Diante das observações apresentadas acerca do trabalho da NEMUS, a CTIL decidiu fazer 

um encaminhamento como recomendação a AGB Peixe Vivo. 

Sonáli Cavalcanti, abordando o assunto da redução temporária da vazão mínima do Rio 

São Francisco, expressou que dada a excepcionalidade e gravidade da atual situação em 

termos de segurança hídrica para a região da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, é 

de fundamental importância e necessidade que todos os segmentos atuantes na região 

definam e tragam para a discussão, a sua estratégia e seus planos de ação para execução 
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das medidas necessárias no seu âmbito de atuação, vez que o uso da água é 

responsabilidade de todos e que a gravidade da situação requer proatividade.  

Nesse aspecto, Denise Couto informa que o Sistema FIEMG discutiu a questão das águas 

internamente e com os demais setores da sociedade e, juntos, decidiram criar e firmar o 

Pacto de Minas pelas Águas.  

Por sugestão de Roberto Farias, a CTIL decidiu por unanimidade designar o membro Luiz 

Dourado, dada sua proximidade geográfica ao local da reunião, para representar a Câmara 

na Plenária de 21 e 22 de maio próximo, em Petrolina/PE, e se manifestar em relação ao 

que foi debatido nesta reunião.   

Roberto Farias lembrou que a reunião de conciliação sobre o conflito de uso das águas no 

Baixo São Francisco ocorrerá em Aracaju em 25 de maio e informou que irá participar, na 

qualidade de Coordenador da CTIL, juntamente com David França, assessor jurídico da 

AGB Peixe Vivo. O membro Marcelo Ribeiro demonstrou interesse de também participar 

da reunião.   

Por fim, o Coordenador falou sobre a próxima reunião da CTIL, marcada para os dias 06 e 

07 de agosto próximo, conforme calendário previamente aprovado, e solicitou sugestão de 

local, sendo indicada pela Sonáli, e aprovado por todos, a cidade de Recife/PE.   

 

ENCAMINHAMENTO: 

A CTIL recomendou a AGB Peixe Vivo que o Gestor do Contrato nº 22/2014, firmado 

entre AGB PV/NEMUS, atente para a melhoria do processo de divulgação e mobilização 

implementado pela Empresa NEMUS para a realização das Consultas Públicas e das 

Oficinas Setoriais previstas no instrumento, sob pena de comprometimento da qualidade 

final dos produtos a serem apresentados pela contratada. 

 

Item 10 - Encerramento 

O coordenador da CTIL agradece a participação de todos e finaliza a reunião às 12h10min.  

 

Maceió/AL, 16 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 


