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MINUTA DA MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2016/2020)  

 
Data: 07 de outubro de 2019 
Horários: 09h40 às 11h20 
Local: Videoconferência 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

Participantes: 
 

                           NOME INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Roberto Porto Farias 
 

CREA/AL 

2 Renato Scalco Silveira COMLAGO 

3 João Bastos Neto AFAF/BA 

4 Gildo Cravo OAB/Sergipe 

5 Frederico Luciano Santos ABES/MG 
 

6 Moisés Menezes dos Santos Associação dos Condutores de Visitantes de 
Morro do Chapéu/BA 

7 Wellington de Santana  
 

SEDURBS/SE 

8 Rúbia Santos Barbosa Mansur Agência Peixe Vivo 
 
 

1.  Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação de quórum, por parte do coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, os trabalhos 
foram iniciados às 09h40min. Justificaram ausência: Deivid Lucas de Oliveira, Sonáli Cavalcanti Oliveira 
e Cláudio Ademar da Silva.  
 
 

2. Conclusão da proposta do Regimento Interno da Comissão Permanente de Ética – CPE do CBHSF 

a ser encaminhada para DIREC 

 
Os membros da CTIL, presentes na videoconferência, deram continuidade na análise do documento a 

partir do artigo 13, considerando que na última reunião da câmara eles debruçaram sobre a minua até 

o artigo 12. Após debates e melhorias na redação o documento foi aprovado para ser encaminhado à 

Diretoria Colegiada do CBHSF para ser avaliado na próxima reunião do dia 21 de outubro de 2019. 

 

Ao final, o membro Moisés Menezes solicita que as reuniões por videoconferência sejam realizadas 

apenas para resolver questões de urgência. Corrobora com essa fala, o coordenado Roberto Farias que 

questionou o sistema utilizado.  Rúbia Mansur explica que as falhas na conexão são causadas devido à 

internet, sendo que a conexão de Belo Horizonte, Aracaju e Irecê ficaram muito boas. Com a palavra, 

João Bastos sugere que, quando houver videoconferência da CTIL os membros do Comitê que não tem 

condições de internet necessárias a boa realização da videoconferência, se dirigem aos locais de boa 

conexão como escritório da APV em Belo Horizonte, escritório do CBHSF em Maceió, SEDURBS em 

Aracaju, dentre outros.  
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Na sequência, o membro da comissão processante do conflito de uso do oeste da Bahia, Moisés 

Menezes sinaliza a possibilidade de realização da reunião CTIL após as data proposta na última reunião 

– dias 07 e 08/11/2019. Explica que está dependendo de articulações com os interessados no conflito 

para emissão de documento da comissão para apreciação da CTIL. Em seguida, Roberto Farias 

mantem a data, condicionada a conclusão do relatório da Comissão. Caso haja necessidade, a reunião 

poderá ser adiada.  

 

Ainda com a palavra, o coordenador da CTI fala que na próxima reunião, além do Conflito de Uso, será 

pautada a atualização da DN CBHSF nº 82, de 20 de novembro de 2014 que “Institui e disciplina 

Procedimento Administrativo para a Resolução de Conflitos pelo Uso de Recursos Hídricos – PARH – 

no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

 

3. Encerramento 
Sem mais nada a tratar, o Sr. Roberto Farias agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 
11h20.  

 
Videoconferência 

07 de outubro de 2019 
 

 
 

Luiz Roberto Porto Farias 
Coordenador da CTIL 

 

Renato Scalco Silveira 
Secretário da CTIL 
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 

 
 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Encaminhar Minuta de DN para apreciação da DIREC Rúbia Mansur Imediata 

2 Pautar atualização da DN CBHSF Nº 82/2014 CTIL Rubia Mansur Próxima convocação CTIL 

 


