MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016)
5ª REUNIÃO DE 2015
1. Data e horário: 21 de outubro de 2015 - 9h00 às 18h00
22 de outubro de 2015 - 8h30 às 17h00
2. Local: Hotel Maceió Atlantic - Auditório Guaxuma
3. Endereço: Av. Álvaro Otacílio, nº 4065, Jatiúca, Maceió/AL
4. Participantes:
NOME

INSTITUIÇÃO
SEMARH/AL - Coordenador da CTIL
FEPEAL
FDA
Associação Comunitária Sobradinho II
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Luiz Roberto Porto Farias
Luiz Alberto Rodrigues Dourado
Marcelo Ribeiro
Maria Socorro Mendes Almeida
Carvalho
Mônica Portela Lima
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Moisés Menezes dos Santos

AFAF
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Sérgio Silva Araújo
Anivaldo de Miranda Pinto
José Maciel Nunes de Oliveira
Melchior Nascimento
Anselmo Carbosa Caires
Ana Cristina da Silveira
Juliana Sheila de Araújo
Manoel Vieira
Delane Barros

UFAL
Presidente do CBHSF
Secretário do CBHSF
Coordenador da CCR BAIXO/CBHSF
CBH PASO
AGB Peixe Vivo
AGB Peixe Vivo
AGB Peixe Vivo
Yayá Comunicação Integrada
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INEMA

DISCUSSÕES, RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Dia 21/10/2015
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 9h20, após constatada a existência do quórum.
Item 2 - Aprovação da Memória da Reunião da CTIL, realizada em Belo
Horizonte/MG, no dia 03 de setembro de 2015
A Ajuda Memória foi aprovada após observações, correções e melhoria na redação.
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Item 3 - Análise da minuta do Contrato de Gestão
A Sra. Ana Cristina da Silveira contextualiza o processo de renovação do Contrato de Gestão,
informando os procedimentos a serem adotados. O Sr. Luiz Dourado efetua uma explanação
sobre o Indicador 5 do CG, referente ao questionário de avaliação da entidade delegatária. O
questionário é apresentado, são realizadas as alterações sugeridas e, por fim, aprovado pela
CTIL. Na sequência, a Sra. Ana Cristina da Silveira realiza a leitura integral do 4º Termo
Aditivo do Contrato de Gestão, e faz os esclarecimentos necessários, após debates, o
documento é aprovado, considerando as ressalvas realizadas pela Sra. Mônica Portela
referente ao termo “finalidades” presente no item K, da Cláusula Terceira, do Contrato de
Gestão. A Sra. Mônica Portela irá verificar as resoluções do CNRH para eventual ajuste do
texto.
Item 4 - Elaboração de minuta de Deliberação que aprova o Contrato de Gestão
Tendo como base a Deliberação do Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão, a minuta
de Deliberação do Quarto Termo Aditivo do Contrato de Gestão é elaborada pelos membros
da CTIL, após de realizadas as adequações e sugestões necessárias.
Item 5 - Avaliação de propostas de alteração no Regimento Interno do CBHSF
Antes do início da discussão do item, a Sra. Ana Cristina da Silveira distribuiu para os
participantes as considerações enviadas pela representante da FIEMG, Sra. Denise Couto,
sobre as proposições de alterações no Regimento Interno do CBH São Francisco, documento
complementar ao enviado junto à convocação da reunião. Após esclarecimentos feitos pelo
Sr. Roberto Farias sobre as alterações sugeridas para o Regimento Interno, seguidos de
discussões entre os participantes, as modificações foram aprovadas e incorporadas ao
documento pela CTIL.
Item 6 - Assuntos Gerais
- O Sr. Marcelo Ribeiro informa que o Sr. Anivaldo Miranda foi eleito coordenador adjunto
do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, noticia que o próximo ENCOB
será em Salvador e que nos dias 3 e 4 de novembro ocorrerá a primeira reunião preparatória
do evento.
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- O Sr. Roberto Farias informa que o Sr. Anivaldo Miranda já deferiu a realização do curso
de mediação e arbitragem para que os membros da CTIL se capacitem, e que a Sra. Ana
Cristina já irá realizar as providências cabíveis, com perspectivas de realização até janeiro de
2016;

- O Sr. Marcelo Ribeiro sugere ao CBHSF que convide a Senadora Lídice da Mata para
explanar sobre a lei que determina a Revitalização do Rio São Francisco, na próxima
Plenária do CBHSF, que ocorrerá em dezembro/2015 na cidade de Salvador/BA. Solicita
ainda ao CBHSF, em nome do Fórum de Defesa Ambiental, que seja criado um Grupo de
Trabalho para discussão de aspectos relacionados à desertificação e adaptação às mudanças
climáticas no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Item 7 - Encerramento
O coordenador da CTIL agradece a participação de todos, ressalta a importância da reunião de
conciliação que ocorrerá no próximo dia (22/10) e encerra a reunião do dia 21/10/2015.
Dia 22/10/2015
Item 1 - Reunião de Conciliação - Procedimento de Conflito de Uso nº 002/2015 - Açude
Zabumbão
O coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, deu boas vindas a todos e, às 9h00, declarou
aberta a reunião de conciliação do Procedimento de Conflito de Uso nº 002/2015 - Açude
Zabumbão. Na sequência passa a condução da reunião para a comissão da CTIL, composta
pelo Sr. Luiz Alberto Rodrigues Dourado (relator), Sra. Maria Socorro Mendes Almeida
Carvalho e Sr. Moisés Menezes dos Santos. As partes interessadas foram representadas pelo
Sr. Anselmo Caires, suscitante do conflito, presidente do CBH PASO e pelo Secretário de
Estado de Meio Ambiente da Bahia, Sr. Eugênio Spengler, representando o Governo da
Bahia. As partes tiveram quarenta minutos iniciais para expor seus argumentos, após esta
apresentação a comissão fez considerações e o debate prosseguiu. Finalizadas as
argumentações, a comissão questiona ao suscitante se existe uma proposta de acordo. O Sr.
Anselmo Caires, diz que o posicionamento do CBH PASO é pela paralisação das obras, que
sejam retomadas somente após algumas ações solicitadas ao Governo da Bahia,
especialmente, à SEMA/INEMA. O representante do Governo da Bahia, Sr. Eugênio
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Spengler, informa que não tem autonomia para determinar a paralisação das obras, pois este é
um projeto de interesse do Governo. Por fim, solicita à comissão da CTIL um prazo para que
discuta internamente a proposta apresentada pelo suscitante. A comissão da CTIL defere o
pleito e agenda nova reunião de conciliação para o dia 04 de novembro de 2015, em
Salvador/BA. O relator da Comissão da CTIL, Sr. Luiz Alberto Rodrigues Dourado, declara
encerrada a reunião de conciliação as 13h00. A ata detalhada da reunião de conciliação será
disponibilizada no site do CBHSF, assim como, o Processo completo do Açude Zabumbão,
que já está disponível para consulta e download.
Item 2 - Continuidade da reunião CTIL
Logo após o término da reunião de conciliação, o coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias,
declara aberta a reunião da CTIL do dia 22/10/2015. Inicia informando sobre a necessidade de
realização de reunião extraordinária da CTIL, pois a Diretoria Colegiada do CBHSF irá
discutir o Plano de Aplicação Plurianual 2016-2018 em reunião dia 23 de outubro, o que
demandará a elaboração de minuta de Deliberação. Foi definido que a reunião da CTIL será
no dia 04 de novembro em Salvador/BA, logo após a segunda reunião de conciliação do
procedimento de Conflito de Uso nº 02/2015.
Item 2 - Assuntos Gerais
- A Sra. Ângela Damasceno, representante do Ministério Público da Bahia, que acompanhou
o suscitante do conflito, Sr. Anselmo Caires, relata a experiência do Estado do Paraná na
Resolução de Conflito de Uso dos Recursos Hídricos;
- O Sr. Anivaldo Miranda apresenta um relato sobre sua participação no evento Semiárido
Show, ocorrido no dia 21 de outubro, na cidade de Petrolina/PE.
Item 3 - Encerramento
O coordenador da CTIL agradece a participação de todos e encerra a reunião.

Maceió/AL, 22 de outubro de 2015.

Luiz Roberto Porto Farias
Coordenador da CTIL
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