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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2016/2020)  

 

 
Data: 17 e 18 de setembro 2018 
Horários: 17/09: 14h às 20h e 18/09: 9h às 19h 
Local: Auditório do Hotel Petrolina Palace - Petrolina/PE 

 

1. Participantes: 
 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Roberto Porto Farias CREA/AL 

2 Luiz Alberto Rodrigues Dourado Associação dos Condutores de Visitantes de 
Morro do Chapéu/BA 

3 Marcelo Ribeiro Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 
Território da Diamantina/BA 

4 Maria Socorro Mendes Almeida 
Carvalho 

Associação Comunitária Estiva II 

5 Renato Scalco Silveira  COMLAGO 
6 João Bastos Neto AFAF/BA 

7 Sonáli Cavalcanti Oliveira CHESF 

8 Gildo Cravo Batinga Neto OAB/SE 

9 Wellington de Santana SEMARH/SE 

10 Deivid Lucas de Oliveira FIEMG 

11 Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 
12 Zuleide Monteiro Agência Peixe Vivo 

 
 

 
2. Abertura e verificação de quórum 

 

Após a verificação de quórum, os trabalhos foram iniciados às 14h. Justificativas de ausência de 

Cláudio Ademar e Maria de Fátima Gouveia.  

Com a palavra o coordenador Roberto Farias cumprimenta a todos e informa sobre os novos membros 

indicados para a CTIL, são eles: Gildo Cravo Batinga Neto, representando a OAB/SE e João Bastos Neto, 

representando a Associação de Fruticultores da Adutora da Fonte (AFAF). Os dois novos 

representantes fazem uma breve apresentação e Roberto Farias passa a palavra ao secretário, Renato 

Scalco para condução dos trabalhos. 

Renato cumprimenta a todos e solicita a inversão da pauta, propõe que o item 4 - Análise das minutas 

de Deliberação seja avaliado antes dos outros temas. A proposta é acatada por unanimidade, sendo a 

minuta sobre o Regimento Interno do CBHSF, a primeira a ser analisada. Posteriormente, foram 

analisadas as minutas de deliberação sobre Câmaras Técnicas (CT) e Câmaras Consultivas Regionais 

(CCR). 

Renato apresenta a matriz elaborada por ele visando facilitar o trabalho de análise das Deliberações. A 

matriz possui cinco colunas, a primeira, da esquerda para direita, com a proposta de alteração pela 

CTIL, a segunda com o texto original da Deliberação, a terceira com as contribuições enviadas por 

Renato Scalco, a quarta com contribuições enviadas por Wellington e a quinta com as contribuições 

enviadas por Luiz Dourado. 
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A proposta de Revisão do Regimento Interno restou aprovada, sendo absorvidas contribuições 
apresentadas pelos Membros presentes. Ademais, alguns pontos de maior relevância merecem 
destaque, quais sejam: (i) art. 5º, II - dentre as competências do CBHSF fez-se a ampliação da 
interpretação dos meios de solução de conflito possibilitando o uso não só da arbitragem, mas 
também da conciliação, negociação, e outros, proposta essa do Coordenador Roberto Farias; (ii) art. 
7º, II – O Membro Deivid apresenta proposta no sentido de garantir a todo do Membro do CBHSF, 
quando nas Reuniões Plenárias, a possibilidade de pedido de vista a processos em discussão. Posto em 
votação a proposta foi rejeitada, votos favoráveis Membros Deivid e Maria do Socorro; (iii) art. 8º - 
Criada por unanimidade a Comissão Permanente de Ética – CPE; (iv) art. 24 – Membro Luiz Dourado 
propõem a possibilidade de realização de audiências públicas por videoconferência, após debates 
concluiu-se pela ampliação dos mecanismos de discussão incluindo reuniões juntamente às audiências 
públicas já previstas. Membro Luiz Dourada Altera a sua proposta original no sentido das reuniões e 
audiências poderem ser transmitidas por videoconferência, restando ambas as propostas aprovadas 
por unanimidade; (v) art. 26, I, art. 31-A, art. 33-A - Proposta de criação da Vice-Presidência de Relação 
Institucional, realizada a contextualização da proposta pelo Coordenador, com a palavra o Sr. 
Presidente Anivaldo de Miranda, o qual se manifesta favorável a criação do cargo. Abertos os debates 
o Coordenador esclarece que cabe a CTIL deliberar quanto a legalidade ou não da criação da vice-
presidência, se juridicamente existe algum impedimento legal, cabendo o debate político ao Plenário 
do CBHSF. Proposta aprovada por maioria, com voto contrário do Deivid Oliveira (Fiemg) e Sonali 
Cavalcante (CHESF); (vi) art. 54 parágrafo único – inclusão de parágrafo único, o qual de forma 
expressa não permite o voto por procuração, proposta aprovada por unanimidade; 
As propostas de Revisão da Deliberação DIREC Câmaras Técnicas e de Revisão da Deliberação CCR 

aprovadas. A proposta de Deliberação Grupos de Trabalho foi analisada pela CTIL, entretanto, após 

debates se chegou a conclusão pela sua desnecessidade, visto os demais instrumentos normativos 

existentes no âmbito do CBHSF são adequados e suficientes para a organização e aplicação aos Grupos 

de Trabalho. Sendo o texto proposto rejeitado na sua integra por unanimidade.  

Anexas a esta ajuda memória seguem as matrizes utilizadas nos trabalhos, nas quais estão contidas 

todas as alterações propostas nas minutas de deliberação analisadas nos dias 17 e 18/09/2018. 

 

 
3. Assuntos gerais 

 
No final da reunião, dia 18/09, os itens 2 (Informes) e 3 (aprovação da ajuda memória) foram 
apresentados. Em relação ao item 2 - Informes: Sobre a participação no ENCOB, Roberto Farias, apesar 
de não ter participado, prestou informações sobre a comitiva do CBHSF presente no evento. Falou 
sobre as apresentações do presidente Anivaldo e do vice-presidente Maciel, que foram muito 
elogiadas. Sobre o tema reuniões públicas, Ana Cristina, informou que a proposta surgiu nas reuniões 
quinzenais promovidas pela Agência Nacional de Águas (ANA) sobre operação dos reservatórios. Ficou 
definido que o CBHSF irá realizar três reuniões públicas com o objetivo de alertar a população e o 
poder público sobre as áreas inundáveis do rio São Francisco. A primeira reunião ocorreu Propriá, dia 
31/08/2018, com público de 150 pessoas, e instituições de grande representatividade. A segunda 
reunião foi em Petrolina no dia 17/09/2018, com público de 80 pessoas e também com grande 
representatividade de segmentos. A última reunião pública será na região do alto São Francisco, em 
Pirapora/MG, no dia 24 de outubro. 
 
 

4. Encerramento 
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Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião no dia 18/09/2018 foi encerrada às 19h. A próxima 

reunião da CTIL, que terá como pauta a finalização da análise das minutas de Deliberação, ficou 

previamente agendada para dias 25 e 26 de outubro em Maceió/AL. 

 

 

Petrolina/PE, 17 e 18 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Luiz Roberto Porto Farias 
Coordenador da CTIL 

 

Renato Scalco Silveira 
Secretário da CTIL 

 


