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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2016/2020)  

 
Data: 26 e 27 de setembro de 2019 
Horários: 09h às 17h – Dia 26/09 e 09 às 12h – Dia 27/09 
Local: Hotel Jangadeiro, Av. Boa viagem nº 3114, Recife/PE 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
 

Participantes: 
 

                           NOME INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Roberto Porto Farias 
 

CREA/AL 

2 Renato Scalco Silveira COMLAGO 

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

4 Gildo Cravo Batinga Neto OAB/Sergipe 

5 Frederico Luciano Santos ABES/MG 
 

6 Cláudio Ademar da Silva IRPAA 

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

8 Deivid Oliveira FIEMG 

9 Maria Socorro Carvalho Ass. Comunitária Estiva II 

10 Wellington de Santana SEDURBS/SE 

11 Sonáli Cavalcanti CHESF 

12 Maurício Gatto (apenas dia 27/09) CBH Rio Grande 

13 Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 
 
 

Dia 26 de setembro 

 

1.  Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação de quórum, o Sr. Roberto Farias agradece a presença de todos e inicia a reunião. 
Justificaram ausência: João Bastos Neto – AFAF. 
 

2. Aprovação da ajuda memória da reunião CTIL de 19/07/2019, realizada em Belo 
Horizonte/MG.  

 
A Sra. Sonáli Cavalcanti solicitou que fosse feito um ajuste na ajuda memória e se absteve com relação 
a aprovação da mesma. Também se abstiveram o Sr. Deivid Oliveira e a Sra. Maria Socorro Carvalho. 
Os outros membros presentes aprovaram a ajuda memória da reunião anterior.  
 

3.   Informe sobre o Projeto demandado pela CASAL – Reservatório Pulmão 
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Inicialmente, o Sr. Marcelo Ribeiro deu alguns informes a respeito da abertura de ato convocatório, 

pela Agência Peixe Vivo, visando a contratação de empresa de engenharia para a elaboração de 

estudos de concepção, projeto básico e executivo do sistema de captação e reservação de água em 

Piaçabuçu/AL. Em seguida, o Sr. Renato Scalco fez um breve histórico sobre o processo. O Sr. Roberto 

Farias falou sobre a necessidade de marcar reunião de fechamento desse processo de conflito e 

informou que a reunião ocorrerá apenas após a finalização da implantação do reservatório. A Sra. 

Sonáli Cavalcanti perguntou sobre a necessidade dessa reunião ou se apenas não seria necessário dar 

ciência as partes envolvidas. O Sr. Renato Scalco pergunta sobre as considerações, acerca dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico financiados pelo CBHSF, que ficaram de ser feitos pelo Sr. Frederico 

Santos e o mesmo informou que todas as considerações estão sendo finalizadas e serão enviadas para 

a área técnica da Agência Peixe Vivo. O Sr. Renato Scalco solicitou ser informado após o envio do 

material para a Agência. 

 

4.  Ciência e discussão do Parecer da Agência Nacional de Águas - ANA relacionado a parceria 

CBHSF/IICA 

 
Em seguida, iniciou-se uma discussão sobre o parecer nº 00137/2019/PFE-ANA/PFEANA/PFE/AGU, 

referente a consulta realizada pelo CBHSF sobre a possibilidade de celebrar projeto de cooperação 

com organismos internacionais. Após ciência do conteúdo do parecer pelos presentes, a Sra. Sonáli 

Cavalcanti perguntou quem irá reger essa parceria, uma vez que não há previsão legal, e quem irá 

executar as demandas previstas na cooperação. Por fim, a mesma opinou pelo retorno da pauta a 

Plenária do CBHSF para que a mesma decida sobre o encaminhamento, ou não, do projeto de 

cooperação. O Sr. Roberto Farias disse não haver óbices para a execução do projeto de cooperação e 

que o mesmo é perfeitamente executável. Em seguida, o Sr. Renato Scalco sugeriu que o assunto fosse 

levado ao Ministério Público para que o mesmo se posicionasse. Logo depois, o Sr. Deivid Oliveira 

reforça que não concorda com o prosseguimento desse processo, considerando o parecer da ANA.  

 

5. Debate sobre o Decreto nº 10.000, de 03 de setembro de 2019, que dispõe sobre o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos 

 

Após solicitação de inversão de pauta, realizada pelo Sr. Renato Scalco, foi discutido o Decreto nº 

10.000 que dispõe sobre o CNRH. O Sr. Roberto Farias fez a leitura do mesmo e após breves 

discussões sobre o assunto, relacionadas as alterações realizadas e ao retrocesso imposto após sua 

publicação, foi sugerido que a CTIL elaborasse um parecer técnico sobre o Decreto e que o mesmo 

fosse, posteriormente, enviado para a Diretoria do CBHSF para que a mesma se manifestasse sobre o 

assunto. O Sr. Gildo Neto sugeriu que seja emitida apenas uma opinião e a Sra. Sonáli Cavalcanti disse 

que se devem deixar claro no documento quais as consequências que essas alterações poderão trazer 

ao sistema. O Sr. Marcelo Ribeiro disse que o Decreto possui uma série de fragmentos jurídicos que 

vão de encontro a lei nº 9.433/97. O Sr. Moisés Menezes falou sobre a necessidade de formalização 

por parte da DIREX para que a CTIL possa produzir seu parecer. O Sr. Renato Scalco abriu um debate 

sobre o fato das CT’s do CBHSF emitirem seus trabalhos e os mesmos, em algumas ocasiões, serem 

alterados após reuniões da Diretoria. A Sra. Sonáli Cavalcanti disse que a Plenária deve ter ciência 

desse fato, uma vez que as CT’s existem para fornecer subsídios para a tomada de decisão do Plenário.  
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Após outros debates, foi definido o GT para elaborar o parecer: Srs. Roberto Farias, Gildo Neto e Edson 

Campos. Além disso, foi determinado o prazo de 30 de outubro para finalização do mesmo, devendo 

este ser encaminhado para as considerações dos demais membros da Câmara na convocatória para a 

reunião dos dias 07 e 08 de novembro, em Belo Horizonte/MG. 

 

6. Apresentação e conclusão da proposta do Regimento Interno da Comissão Permanente de 

Ética – CPE do CBHSF, a ser encaminhada à DIREC 

 

Após o intervalo foi iniciada uma discussão a respeito da proposta do RI da CPE. A Sra. Sonáli 

Cavalcanti informou que não recebeu o documento que será discutido. A minuta trabalhada foi a 

trazida pelo Sr. Wellington Santana. Após os debates, todas as alterações aprovadas foram 

imediatamente inseridas no documento.  

 

 
7.  Apresentação da solicitação de instauração do Conflito de Uso na bacia do Rio Boa Sorte 

(afluente da Bacia do Rio Grande), causado por barramentos por parte de representante do 

CBH Grande 

O Sr. Roberto Farias fez um breve relato sobre o histórico da solicitação de instauração do Conflito na 

bacia do Rio Boa Sorte. 

 

8. Discussão sobre a instauração do Conflito de Uso na bacia do Rio Boa Sorte  

Os membros debateram e fizeram suas considerações a respeito da instauração do conflito e foi 

informado a todos a respeito da presença do Sr. Maurício Gatto, Vice-Presidente do CBH do Rio 

Grande, que fará suas considerações acerca do conflito na região na continuação da reunião no dia 

27/10.  

 

9. Discussão do Parecer sobre a admissibilidade do Conflito  

Os membros passaram a discutir sobre o parecer de admissibilidade. O Sr. Roberto Farias leu o parecer 

e a Sra. Sonáli Cavalcanti disse que aquele era apenas uma minuta de parecer, uma vez que o mesmo 

ainda não havia sido aprovado em reunião da Câmara. A mesma sugeriu que, a partir de agora, todos 

os documentos que serão discutidos e aprovados na CTIL sejam denominados de minuta para que o 

mesmo seja discutido e aprovado, ou não, no âmbito da Câmara Técnica. O Sr. Deivid Oliveira 

concordou. Por fim, a Sra. Sonáli Cavalcanti solicitou que fosse alterada a data do parecer para 

26/09/2019 e que fosse excluído o item 13 do mesmo. Após a concordância de todos, o parecer foi 

aprovado por unanimidade. 

 

10. Discussão dos componentes da Comissão Processante  

A CTIL definiu, após discussões, que os membros que passarão a compor a Comissão vai ser formada 

pelos Srs. João Bastos Neto, Moisés Menezes e Cláudio Ademar, este último sendo o relator do 

processo. Em caso de qualquer tipo de impedimento, ou existindo a necessidade de assessoria técnica 

para a comissão processante, o Sr. Frederico Santos foi designado para tal.  

 

Dia 27 de setembro 
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O segundo dia de reuniões iniciou-se com a apresentação do Sr. Maurício Gatto sobre o conflito na 

bacia do Rio Boa Sorte. O mesmo fez um breve relato histórico do conflito na região, principalmente 

ocasionado pela construção de barramentos irregulares e sem critério técnico ao longo do ribeirão 

Boa Sorte, o que vem trazendo, ao longo dos anos, uma série de prejuízos a vários setores. O principal 

barramento é a Barragem do Bezerro, construída pela CODEVASF na década de 80, que está sem 

nenhuma manutenção há vários anos. Após a finalização da apresentação, houve uma série de 

debates sobre o assunto. O Sr. Frederico Santos falou da necessidade de se trabalhar a forma de se ver 

a água. A Sra. Sonáli Cavalcanti sugeriu que o CBHSF faça uma intervenção no sentido de educar a 

população do entorno e envolvida no conflito. Após discussões, foram definidos os atores que estão 

envolvidos no processo e serão convocados para as reuniões: INEMA/BA, CBH Grande, Prefeitura de 

Barreiras/BA, Prefeitura de Catolândia/BA, MPE/BA, CODEVASF e Usuários da região de interesse. O Sr. 

Moisés Menezes falou sobre a necessidade de alguns dados técnicos necessários para embasar a 

Comissão no processo de discussão. A Sra. Maria Socorro falou que é necessário notificar a ANA. O Sr. 

Roberto Farias falou sobre a importância da leitura e conhecimento da Deliberação nº 82/2014, que 

institui e disciplina Procedimento Administrativo para a Resolução de Conflitos pelo Uso de Recursos 

Hídricos no âmbito do CBHSF. Após outros debates, o Sr. Roberto Farias agradeceu a presença do Sr. 

Maurício Gatto. O mesmo agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para o que for 

necessário. Logo após a finalização das discussões acerca do processo, foram reiniciados os debates 

sobre o Código de Ética do CBHSF, solicitada pelo Sr. Wellington de Santana. Após as discussões e 

alterações realizadas no texto do Código de Ética, foi definido que o Sr. Wellington de Santana se 

incorporará ao GT do Regimento interno do CPE para finalizá-lo. 

 

11. Assuntos Gerais e encerramento 
 

Ficou definido que a próxima reunião da CTIL será realizada nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em 
Belo Horizonte/MG. Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Roberto Farias agradeceu a presença de todos e 
encerrou os trabalhos às 13h30 do dia 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
Recife/PE, 27 de setembro 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 Elaboração da Minuta de parecer técnico sobre o Decreto  

nº 10.000 que dispõe sobre o CNRH. 

Roberto Farias, Gildo Neto 
e Edson Campos 

30/10 

2 Envio de ofícios aos atores envolvidos no Conflito da  

bacia do Rio Boa Sorte 

Cláudio Ademar, Moisés Menezes, 
 João Bastos e Agência Peixe Vivo  

Imediato 

 


