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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016) 

4ª REUNIÃO DE 2015 

1. Data e horário: 03 de setembro de 2015 

2. Local: Sede da AGB Peixe Vivo 

3. Endereço: Rua dos Carijós, 166 – 5º andar. Centro. Belo Horizonte/MG.  

4. Participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Antônio Thomaz da Matta Machado Instituto Guaicuy 

2 Mônica Portela Lima INEMA 

3 Denise Bernardes Couto FIEMG 

4 Luiz Alberto Rodrigues Dourado  FEPEAL 

5 Moisés Menezes dos Santos AFAF 

6 Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho Associação Comunitária Sobradinho II 

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

8 Wellington de Santana SEMARH/SE 

9 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

10 Rúbia Santos Barbosa Mansur AGB Peixe Vivo 

11 David França AGB Peixe Vivo 

12 Wilton Mercês Yayá Comunicação Integrada 

 

5. Ausências justificadas: Sonáli Cavalanti Oliveira e Douglas Falcão (CHESF), Marcelo 

Silva Ribeiro (FDA). 

 

DISCUSSÕES, RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 

Item 1 - Abertura 

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

reunião às 9h00m.  

 

Item 2 - Verificação de quórum e informes sobre a pauta 

Atingido o quórum, o coordenador da CTIL faz a leitura do Ofício 003/2015 da 

Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF, em que solicitam a substituição 

do Sr. Carlos Ney Nascimento pelo Sr. Moisés Menezes dos Santos. Roberto Farias dá as 

boas vindas ao novo representante da AFAF e solicita que o mesmo se apresente. Com a 

palavra, Moisés Menezes se apresenta e explana sobre sua experiência profissional e 

formação.  Na sequência, Ana Cristina da Silveira, repassa para o coordenador da CTIL os 
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documentos físicos originais, relativos ao processo de conflito de uso do Zabumbão 

encaminhados pelo CBH PASO. O coordenador irá entregar tais documentos aos 

funcionários da AGB Peixe Vivo em Maceió, local em que se encontra o processo. 

 

Item 3 - Aprovação da Memória da Reunião da CTIL, realizada em Recife/PE, dias 6 

e 7 de agosto de 2015 

Ata aprovada após observações, correções e melhoria na redação. Wellington Santana 

sugere que a Memória da Reunião seja mais completa.  

 

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

região do médio São Francisco solicitado pelo CBH PASO - Paramirim e Santo 

Onofre.  

 

O coordenador da CTIL explica que o CBH PASO abriu mão de instaurar processo de 

conflito de uso, para que a matéria seja avaliada pelo CBHSF. Na sequência passa a 

palavra para o relator do processo, Luiz Dourado que faz a leitura dos trechos essenciais do 

Parecer sobre admissibilidade ou não de conflito de uso no âmbito do CBHSF.  Após 

prestar esclarecimentos, Roberto Farias passa a palavra para Sra. Mônica Portela que diz 

que o momento é de negociação e não para instauração de um conflito. Fala ainda que a 

deliberação do CBH PASO que instaura o conflito deve ser anulada, pois segundo a lista 

de presença da reunião não houve quórum para deliberar, segundo o Regimento Interno do 

comitê. Diz ainda que o CBH PASO não tem legitimidade, pois não é uma entidade 

jurídica (cita a lei 9.784/99), além de que o abastecimento urbano é uso prioritário. Na 

sequência, Luiz Dourado, fala que a nulidade do processo deveria ter sido solicitada 

anteriormente. Cita os documentos que estão no processo que demonstram as tentativas de 

negociação do CBH PASO, além de que o processo dentro do comitê não é regido pela lei 

9784/99 pois é extrajudicial. Após discussões, Roberto Farias explica que a solicitação de 

nulidade deverá ser resolvida junto ao mérito. Explica os trâmites do processo segundo a 

DN CBHSF 82/2014. Fala que no momento a CTIL está na fase de admitir ou não o 

conflito.  

 

Após votação, a CTIL aprova o parecer de admissibilidade do processo, com abstenções da 

FIEMG e INEMA. 

Comissão: Luiz Alberto Rodrigues Dourado (relator), Maria Socorro Mendes Almeida 

Carvalho e Moisés Menezes dos Santos.  
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Encaminhamento: Envio de ofício ao INEMA e SEMA notificando a instauração do 

processo de conflito de uso das águas do Rio São Francisco suscitado pelo CBH PASO.   

 

Na sequência, o coordenador da CTIL solicita a inversão da pauta para se discutir primeiro 

sobre o Contrato de Gestão.  

 

Item 6 – Debate sobre a proposta de questionário relativo ao Indicador 5 do Contrato 

de gestão  

 

Luiz Dourado explana sobre reunião com representantes da ANA – Humberto Gonçalves, 

Victor Sucupira e Paulo Varella em Maceió, que contou também com a presença do 

presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda e Roberto Farias. Diz que na nova versão do 

Contrato de Gestão serão exigidas maiores responsabilidades da AGB Peixe Vivo e do 

CBHSF. O CBHSF será interveniente com obrigações contratuais. Fala das inovações 

como premiações para o bom desempenho. Informa que os representantes da ANA 

compreenderam a defasagem da equipe da agência. Diz ainda que a aprovação do Contrato 

de Gestão poderá encontrar dificuldades junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

– CNRH. Na oportunidade, Mônica Portela diz que na CTIL/CNRH os setores de irrigação 

e indústria fizeram o questionamento sobre a viabilidade financeiras das agências. A 

plenária do CNRH será no dia 23 de setembro de 2015.  

 

A CTIL discutiu sobre a minuta do questionário que será aplicado junto aos membros do 

CBHSF para avaliação do desempenho da agência, em alternativa ao questionário já 

aplicado.  

 

Maria do Socorro diz que a agência deve ser avaliada pela DIREC e pelas Câmaras 

Técnicas, e que a comunicação nas instâncias do CBHSF deve ser aprimorada. Antes de 

aplicar o questionário deve haver uma capacitação. 

 

Roberto Farias sugere que seja feita uma pesquisa interna para elaborar uma capacitação. 

Antônio Thomaz diz que o instrumento que deve ser repensado, pois não é eficiente. 

 

Encaminhamento: Recomenda que o CBHSF faça uma capacitação com seus membros 

antes da aplicação do questionário.  

 



  

 4 

Encaminhamento: Recomenda que a proposta do questionário submetida a CTIL seja 

melhorada pelo GACG, que deverá socializar para as demais Câmaras Técnicas. 

 

Item 5 - Análise das minutas de deliberação que dispõem sobre estrutura e 

funcionamento das Câmaras Técnicas e das Câmaras Consultivas Regionais 

 

Após discussões e complementos a CTIL aprova as minutas de deliberação que dispõem 

sobre estrutura e funcionamento das Câmaras Técnicas e das Câmaras Consultivas 

Regionais. 

Encaminhamento: A AGB Peixe Vivo deverá encaminhar a CTIL as minutas com as 

complementações consolidadas.  

 

Item 7 – Assuntos Gerais 

- Roberto Farias informa que pesquisou sobre cursos de mediação e arbitragem para que os 

membros da CTIL se capacitem. Na Fundação Getúlio Vargas - FGV e Escola Nacional de 

Mediação - ENAM oferecem o curso, mas devem ser provocados.  

Encaminhamento: A CTIL irá encaminhar ofício a DIREX para que o CBHSF junto com 

a AGB Peixe Vivo provoquem as instituições supramencionadas para oferecer o curso a 

CTIL.  

 

-Maria do Socorro solicita que a CTIL encaminhe ofício a DNOCS informando que a 

mesma está designada a compor a comissão do procedimento de conflito de Uso º 

002/2015. 

 

- Ana Cristina da Silveira explana sobre o andamento da atualização do PRH SF e do III 

Encontro dos Comitês Afluentes, que será realizado no dia 23/09/2015.  

 

Item 8 – Encerramento 

O coordenador da CTIL agradece a participação de todos e encerra a reunião.  

 

 

Belo Horizonte/MG, 03 de setembro de 2015. 

 


