MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016)
5ª REUNIÃO DE 2015
1.

Data e horário: 04 de novembro de 2015 - 9h00 às 18h00

2. Local: Hotel Mercure Rio Vermelho
Endereço: Rua Fonte de Boi, nº 215, bairro Rio Vermelho, Salvador.

4. Participantes:
NOME

INSTITUIÇÃO

1
2

Luiz Roberto Porto Farias
Luiz Alberto Rodrigues Dourado

SEMARH/AL - Coordenador da CTIL
FEPEAL

3

Marcelo Ribeiro

FDA

4

Denise Bernardes Couto

FIEMG

5

Mônica Portela Lima

INEMA

6

Moisés Menezes dos Santos

AFAF

7

Sérgio Silva Araújo

UFAL

8

Angela Damasceno

MPE/BA

9

Anivaldo de Miranda

Presidente do CBHSF

10

José Maciel Nunes de Oliveira

Secretário do CBHSF

11

Eugênio Spengler

SEMA/BA - Secretário

12

Larissa Cayres

SEMA/BA

13

Bruno Jardim da Silva

INEMA

14

Anselmo Carbosa Caires

CBH PASO

15

Silvana Mendes

Casa Civil/BA

16

José Olimpio

SIHS

17

Sérgio Coelho

CODEVASF

18

Antonio Carlos

CODEVASF

19

Ana Cristina da Silveira

AGB Peixe Vivo

20

Juliana Sheila de Araújo

AGB Peixe Vivo

21

Ricardo Coelho

Yayá Comunicação Integrada
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DISCUSSÕES, RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Item 1 - Abertura
Presentes as partes, o Coordenador da Comissão Processante, Luiz Alberto Rodrigues Dourado declara
aberta a continuidade da Audiência de Conciliação relativa ao Processo de Conflito de Uso das Águas
no Rio São Francisco (nº 002/2015).
Item 2 - Continuidade da Audiência de Conciliação relativa ao Processo de Conflito de Uso das
Águas no Rio São Francisco (nº 002/2015).
O coordenador apresenta os presentes e na sequência contextualiza o que foi definido para a presente
reunião referente à consulta, pelo Sr. Eugênio Spengler, ao Governo do Estado da Bahia sobre a
proposta do CBH PASO para possibilitar a conciliação, passando a palavra ao Secretário de Estado da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. O Sr. Eugênio Spengler informa que a
posição oficial Governo do Estado da Bahia é a não concordância com a proposição apresentada pelo
CBH PASO de suspender todas as ações voltadas para a construção e instalação da adutora para
abastecimento humano e que só discutiria isso após a construção da Barragem do Rio da Caixa e as
outras ações. O Sr. Luiz Dourado então passa a palavra para o Presidente do CBH PASO, Sr. Anselmo
Caires, o qual informa que se mantém na mesma posição em relação à segurança hídrica do vale do
Parnamirim, haja vista, segundo ele, que está sendo observado o risco eminente para as comunidades
envolvidas de uso difuso, tendo em vista a situação crítica atual do Zabumbão, o qual, se não chover,
entra em estado de alerta. Informa ainda que devido a isso a irrigação está suspensa por segurança de
abastecimento humano. O Sr. Luiz Dourado informa que diante dessa posição, gostaria de passar a
palavra para os técnicos do Estado e para representantes do Ministério Público da Bahia. O Sr. José
Olimpio, técnico da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, realiza uma
apresentação do projeto e a necessidade de sua execução. Explica como foi feito o planejamento da
concepção da adutora e os objetivos da estrutura, destacando sua importância para abastecimento
humano, especialmente para as cidades de Buquira e Rio do Pires. Informa que a vazão prevista para a
adutora é de 260 l/s para o ano 2041, explicando que foi feita uma simulação para 2021, entendendo
que nesse ano a barragem do Rio da Caixa já estará pronta e a adutora do rio Zabumbão e Buquira já
estará sendo reforçada com água do Rio da Caixa. Em 2021, nessas condições, a adutora irá captar 198
l/s. O Sr. Anselmo Caires questiona o Sr. José Olimpio sobre indefinições e dúvidas quanto ao volume
de alerta previsto no projeto do Zabumbão, citas as falhas nas barragens da CODEVASF, relata
ausência de assistência técnica, destacando, com isso, a preocupação com as consequências desse
projeto para a irrigação. A Sra. Luciana Khoury ressaltou a importância da apresentação do projeto
pelo Sr. José Olimpio para melhor entendimento de suas características e opina que a Agência
Nacional de Águas deveria estar acompanhando cada proposta e informando suas consequências
técnicas, além de elucidando os dados para os membros do Comitê, Governo e usuários de água.
Informa que oficiou a ANA, a qual não enviou nenhuma informação solicitada. O Sr. Luiz Dourado
esclarece que a CTIL encaminhou ofício à ANA e à CODEVASF, também realizando
questionamentos e convocando para a audiência de conciliação. O Sr. Antônio Carlos, representante da
CODEVASF, opina que a outorga deve ser baseada em volume, não em vazão, e sugere a realização
de simulações no projeto. O Sr. Eugênio Spengler informa que já está sendo discutida no Estado uma
mudança na Lei Estadual de Recursos Hídricos, e que será submetida ao CONERH e aos comitês, com
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a adoção de outorga tendo como base o volume a ser captado, com revisão ao final do período de
chuva, considerando a recarga do aquífero ou a recarga do reservatório. Informa que foi publicado no
DOE de 04/11/2015 um edital de contratação de até R$ 110 milhões para o serviço de ATER para o
Estado da Bahia. Destaca ainda que, se for necessário, o Governo do Estado da Bahia está disposto a
assinar um TAC, devendo ter nesse documento a instalação da adutora para abastecimento humano e, a
partir do momento que serão disponibilizadas luz elétrica e adutora para irrigação, deverá haver a
obrigação de adesão ao novo sistema e modernização da irrigação, com cobrança pelo uso da água e
outorga, sendo assim um termo de compromisso não apenas do Estado, mas um acordo com todos os
usuários para racionalização pelo uso da água. Ressalta ainda que a ANA deverá se manifestar, tendo
em vista que ela é a gestora, informando que telefonou para a Agência solicitando o envio de um
representante para essa reunião. O Sr. Luiz Dourado solicita ao Governo do Estado o projeto na versão
completa e resumida com as adequações realizadas, e a partir daí, com base nesse projeto e a outorga
solicitada, serão solicitadas essas informações à ANA. O Sr. Eugênio Spengler esclarece que todas as
informações solicitadas pela ANA foram enviadas e que todas as futuras solicitações serão atendidas.
Informa que o Estado continuará toda a tramitação para realização da licitação. O Sr. José Olimpio
informa que o projeto executivo de irrigação será adequado em conjunto com o CBH PASO. O Sr.
Anselmo Caires solicita que, para isso, todas as informações solicitadas sejam disponibilizadas. Ficou
definido que as entidades envolvidas enviarão ao CBHSF as informações a serem solicitadas pelo
CBHSF à ANA, sendo estabelecidos prazos para esse encaminhamento. Assim, o Governo do Estado
irá encaminhar ao CBHSF e ao CBHPASO o projeto e as informações a serem solicitadas à ANA, até
o dia 11 de novembro. O Sr. Anselmo Caires informa que após 5 dias do recebimento o CBH PASO
encaminhará ao CBHSF suas informações. A CODEVASF também encaminhará informações sobre
suas barragens até o dia 11 de novembro. Todas as informações serão encaminhadas por via física e
eletrônica pela CTIL às partes. A partir daí, o CBHSF irá solicitar à ANA as informações, a qual terá
como prazo 10 dias para resposta, após a data de recebimento. A Sra. Luciana Khoury informa que a
Sra. Angela Damasceno é socióloga e está desenvolvendo um trabalho sobre conflitos de uso e
realizará visitas na região ouvindo as associações e comunidades envolvidas, além de representantes
das entidades, disponibilizando as informações que estão sendo levantadas. O Sr. Luiz Dourado
agradece e solicita o envio desses dados para o CBHSF. Não mais havendo, o Sr. Luiz Dourado
finaliza a audiência às 12:06, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelos presentes, enfatizando
que se encontra gravada em áudio e vídeo.
Item 3 –Reunião Extraordinária da CTIL


Aprovação da Memória da Reunião da CTIL, realizada em 21 e 22 de outubro de 2015,
em Maceió/AL
A Ajuda Memória foi aprovada após observações, correções e acréscimo das alterações sugeridas
pela FIEMG que foram aprovadas na minuta de Deliberação que “Consolida as alterações
promovidas na Deliberação CBHSF nº 77, de 05 de dezembro de 2013, no Regimento Interno do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco”, sendo também realizados nos ajustes nesta
DN.



Avaliação da minuta de Deliberação que Aprova o Plano de Aplicação Plurianual - PAP
2016-2018
A DN foi lida, discutida e realizados ajustes no texto, sendo por fim aprovada.

3



Avaliação do Relatório da Comissão de Avaliação do Procedimento de Conflito de Uso nº
002/2015 - Açude Zabumbão
A avaliação a que se refere este item ficou prejudicada, tendo em vista que não houve a conclusão
da audiência de conciliação e as partes sugeriram continuidade. Nova audiência será agendada em
data a ser informada para sua conclusão.



Assuntos Gerais
- O Sr. Luiz Dourado informa sobre a situação do processo de renovação do contrato de gestão.
- O Sr. Moises solicita uma declaração de participação na Câmara Técnica
- O Sr. Roberto Farias apresenta conteúdo da proposta de um curso de mediação para que os
membros da CTIL se capacitem. A Sra. Ana Cristina apresenta esclarecimentos complementares,
como o Aplicativo de Arbitragem, Mediação e Conciliação..

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.

Item 3 - Encerramento
O coordenador da CTIL agradece a participação de todos e encerra a reunião.

Salvador/BA, 04 de novembro de 2015.

Luiz Roberto Porto Farias
Coordenador da CTIL
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