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MEMÓRIA DE REUNIÃO – CTIL/CTOC (Gestão 2017/2021)  

 
Data: 12 de junho de 2019 
Horário: 09h40 às 12h30 
Local: FIEMG - Unidade Divinópolis/MG 
 

Participantes: 
 

                           NOME INSTITUIÇÃO 

1 Tulio Pereira de Sá CTIL e CTOC 

2 Roberto Soares Nogueira CTIL e CTOC 

3 Josias Gomes Ribeiro Filho CTIL e CTOC 

4 Maria Helena Mitre Amorim CTIL 

5 Luciana Rodrigues Silva CTOC 

6 José Jorge Pereira CTOC 

7 Alexandre de Faria Silva CTOC 

8 Rosalva Flores Fernandes Leandro CTOC 

CONVIDADOS 

9 Deivid Oliveira FIEMG 

10 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

11 Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

12 Sônia Ferreira IGAM 

13 Athos IGAM 

14 ? IGAM 

15 José Hermano Presidente CBH do Rio Pará 

 

1.  Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação de quórum da CTIL e CTOC, por parte do secretário do CBH do Rio Pará, Túlio 
Pereira de Sá, os trabalhos foram iniciados às 09h40min. Na sequência, passa a palavra para Deivid 
Oliveira para fazer a primeira apresentação. 
 

2. Apresentação sobre as formas de funcionamento da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança – 

CTOC e Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL de outros comitês de bacia 

Com a palavra, Deivid Oliveira, representante da FIEMG em diversos comitês de bacias estaduais e 

federais, explana sobre a dinâmica de funcionamento das Câmaras Técnicas em diversos comitês de 

bacia. Explica que cada comitê tem sua particularidade, sendo que uns possuem diversas câmaras 

técnicas, outros poucas, porém com possibilidade de criação de grupos de trabalho para debruçarem 

em algum assunto específico.  Diz ainda que as câmaras técnicas subsidiam a tomada de decisões do 

comitê e devem desenvolver e aprofundar as discussões temáticas necessárias antes de sua submissão 

ao plenário. Fala brevemente sobre a forma de composição das CTs. Explana sobre a temática 

Outorga, para auxiliar no alinhamento de informações dos novos membros da CTOC do CBH Rio Pará. 

A Outorga de direito de uso da água é um instrumento legal que assegura ao usuário o direito de 

utilizar os recursos hídricos superficiais ou subterrâneas. É um instrumento que garante o controle 
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quantitativo e qualitativo do uso da água, especificando o local, fonte de captação, finalidade de uso e 

as condições de utilização. Solicitação de outorga em águas de domínio do Estado são obtidas junto à 

SEMAD e águas de domínio da União, são concedidas pela Agência Nacional de Águas – ANA. Explana 

sobre as competências do IGAM e dos comitês de bacia em relação às outorgas. Sendo que os 

processos de requerimento de outorga para empreendimentos de grande porte e com potencial 

poluidor serão encaminhados aos comitês de bacias hidrográficas pelo IGAM ou pela SUPRAM, 

devidamente acompanhados dos respectivos pareceres técnicos e jurídicos conclusivos. Após debates 

e esclarecimentos, Deivid Oliveira agradece a oportunidade e se coloca à disposição para auxiliar a 

CTOC do CBH do Rio Pará. Na sequência, Túlio de Sá, secretário do CBH do Rio Pará, passa a palavra 

para representante do IGAM, Sônia Ferreira para apresentar o próximo ponto de pauta.  

 

3. Apresentação da metodologia de cobrança aplicada à Bacia Hidrográfica do Rio Pará e 

informações sobre arrecadação e repasse dos recursos - IGAM 

Com a palavra, Sônia Ferreira, cumprimenta a todos e inicia sua apresentação sobre a metodologia de 

cobrança na bacia do rio Pará explanando sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e os objetivos 

da cobrança pelo uso da água. Fala sobre os pré requisitos para sua implementação e fluxo para sua 

aprovação. Apresenta os mecanismos e valores para captação, lançamento, consumo e alocação 

externa. Fala também sobre a operacionalização da cobrança e mostra, através de gráficos o status da 

cobrança e arrecadação da Bacia do Rio Pará, além de mostrar a representatividade de cada uso na 

bacia. Explana sobre o contato de gestão assinado entre o IGAM e Agência Peixe Vivo, secretaria 

executiva do Comitê, gestora dos recursos da cobrança. Explica que até o momento não foi repassado 

os recursos correspondentes aos 92,5%, investimentos, apenas parte do custeio, 7,5%. Após debate 

intenso e esclarecimentos de dúvidas em relação à metodologia de cobrança e sua aplicabilidade, a 

representante do IGAM agradece a oportunidade e se coloca à disposição.  

4. Apresentação das Competências, composição e dos modelos de Deliberação que dispões sobre 

o GACG – Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

Não houve devido ao avançar do horário. 

  

5. Assuntos Gerais e Encaminhamentos 

Neste momento, os membros das Câmaras Técnicas foram divididas para eleição da coordenação e 

secretaria. Ficando sua composição da seguinte forma: 

CTIL 

- Coordenador: Roberto Soares Nogueira 

- Secretário: Túlio Pereira de Sá 

CTOC 

- Luciana Rodrigues Silva 

- Alexandre de Faria Silva 

 

6. Encerramento 
Sem mais nada a tratar, o Sr. Túlio de Sá agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 
12h30.  

Divinópolis/MG, 12 de junho de 2019 
 

Túlio Pereira de Sá 
Secretário CBH do Rio Pará 
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 

 
 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 
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