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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2016/2020 – prorrogada por um ano por meio de DN CBHSF nº 116/2020) 

 
Data: 04 de novembro de 2020 
Horários: 09h às 11:30h 
Local: Videoconferência via Google Meet 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
 

Participantes: 
 
 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Roberto Porto Farias CREA/AL 

2 Douglas Falcão Wanderley CHESF 

3 Marcelo Ribeiro 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 

Território da Diamantina/BA 

4 Wellington de Santana  SEDURBS/SE 

5 Cláudio Ademar IRPAA 

6 João Bastos Neto AFAF 

7 Deivid Lucas de Oliveira FIEMG 

8 Renato Scalco COMLAGO 

9 Gildo Cravo OAB/SE 

DEMAIS PARTICIPANTES  

10 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

11 Laura Araújo Agência Peixe Vivo 

12 Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

13 Luiza Baggio Comunicação SF 

 

 

1.  Abertura e verificação de quórum 

O Sr. Roberto Farias, coordenador da CTIL, abriu a reunião às 09h15 após a constatação do quórum e 
agradeceu a presença de todos.  
 

2. Aprovação da ajuda-memória da reunião realizada no dia 05/08/2020 

A ata da reunião realizada no dia 05/08/2020 foi aprovada. Logo após, o Sr. Roberto Farias solicitou 
que se colocasse em tela a ajuda memória da reunião do dia 09 de outubro de 2020 para a aprovação. 
Após correções, a ajuda memória foi aprovada por unanimidade, com abstenções de Douglas Falcão 
Wanderley e Deivid Oliveira.  
 

3. Análise da minuta de DN CBHSF que “Aprova o Plano de Aplicação Plurianual a ser executado 
com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao período 2021 a 2025”  

Na sequência, Roberto Farias solicita a Thiago Campos uma contextualização da Minuta da DN sobre o 
Plano de Aplicação Plurianual – PAP (2021-2025). Com a palavra, Thiago Campos comenta que a 
minuta da DN sobre o PAP foi elaborada a partir de diretrizes contidas na Minuta do Contrato de 
Gestão, que se inicia a partir de 2021. Segundo Thiago Campos, o PAP descreve as linhas de ação, bem 
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diferente da estrutura proposta anteriormente. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - 
ANA normatizou a nova estrutura do PAP para todos os comitês interestaduais com cobrança. Além 
disso, o PAP deve conter os critérios utilizados na priorização dos investimentos que serão realizados. 
Em seguida, Rubia Mansur faz a leitura da minuta do documento e explica as diferenças do PAP 
vigente e a proposta apresentada. Após discussões, contribuições e os devidos ajustes da CTIL, o 
documento foi aprovado por unanimidade. 
 

4. Análise da minuta de DN CBHSF que “Aprova o Plano Orçamentário Anual - POA a ser executado 
com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao exercício 2021” 

Seguindo a pauta da reunião, Roberto Farias passa palavra para uma breve contextualização de Thiago 
Campos sobre a próxima DN a ser analisada. Com a palavra, Thiago Campos comenta que a Minuta do 
Contrato de Gestão também obriga a Entidade Delegatária a propor um Plano Orçamentário Anual – 
POA para cada exercício do contrato de gestão. Segundo Thiago Campos, o POA é um instrumento 
novo que deverá ser apresentado a cada ano, representando o plano de execução orçamentária para 
auxiliar o desempenho da execução das ações. Em seguida, Rubia Mansur faz a leitura da minuta do 
documento. Após discussões, contribuições e os devidos ajustes da CTIL, o documento foi aprovado 
por unanimidade. 
 

5. Encerramento 
Na sequência, Roberto Farias abre espaço para os demais membros. Marcelo Ribeiro pede a palavra e 
comenta que em atendimento a uma solicitação do presidente do CBHSF Sr. Anivaldo Miranda, esteve 
em Aracaju representando o CBHSF no lançamento de uma publicação da lavra da Dr. Alana do MP-SE 
que tratou sobre a recuperação de uma área de caatinga. Segundo Marcelo Ribeiro, nesse evento, ele 
se reuniu com o Sr. Ailton Rocha, coordenador da Câmara Técnica de Articulação Institucional, e 
fizeram diversas ligações, uma delas para a empresa Cohidro, empresa estatal da área de perfuração 
de poços. Tal contato está relacionado ao Conflito do Povoado de Resina, no Baixo SF. Segundo 
Marcelo Ribeiro, o povoado Resina entrou no escopo do conflito, pois a comunidade quilombola que 
reside no local estava tendo acesso a uma água de péssima qualidade e chegou-se à conclusão de que 
a comunidade deveria ser atendida com um poço e ficou acordado que o CBHSF faria uma estrada que 
daria acesso aos caminhões pipa para que o poço fosse perfurado. Marcelo Ribeiro comenta que 
passados 2 (dois) anos o poço não foi perfurado. Portanto, Marcelo Ribeiro comenta que conseguiu 
contato com o presidente da empresa Cohidro explanou que não existe problema e que o poço pode 
ser perfurado. Todavia, está faltando alguns insumos no Estado de Sergipe, inclusive um revestimento 
necessário para a realização do poço. Para Marcelo Ribeiro, o CBHSF pode contribuir com o insumo 
que está faltando, pois a estrada já foi construída e não faz sentido ter a estrada sem deixar que esta 
cumpra seu objetivo principal. Na sequência, Marcelo Ribeiro comenta que o presidente da Cohidro 
passou o contato da responsável pela instalação dos poços, que afirmou que irá demandar a visita de 
um geólogo. Marcelo Ribeiro se coloca a disposição para acompanhar a visita em conjunto com 
Manoel Vieira, coordenador administrativo da Agência Peixe Vivo. Por fim, Marcelo Ribeiro questiona 
se Thiago tem alguma novidade em relação ao Conflito de Piaçabuçu. Em seguida, Thiago Campos 
comenta que foi elaborada a minuta de um ofício assinado pela Célia Froes, diretora geral da APV, e 
pelo presidente Anivaldo Miranda, encaminhado para a assessoria jurídica da APV, e enviado no dia 03 
de novembro de 2020 para o Dr. Clécio Falcão da CASAL. Em seguida, Roberto Farias solicita que 
Thiago encaminhe o documento para a CTIL e Comissão Processante do Conflito. Na sequência, Thiago 
Campos afirma que irá solicitar que o documento seja encaminhado para ciência da CTIL e Comissão 
Processante. Em seguida, Marcelo Ribeiro questiona qual a síntese do documento encaminhado à 
CASAL. Thiago Campos explana que o documento está consubstanciando todos os itens, com 
especificações técnicas e quantitativas do projeto e questiona se o presidente da CASAL aprova ou 
reprova o documento. Segundo Thiago Campos, caso o presidente da CASAL aprove o documento, 
será dado prosseguimento à obra, pois a aprovação da CASAL dará mais segurança à APV. Em seguida, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Cláudio Ademar solicita a palavra para dar um informe sobre o Conflito do CBH Grande, comenta que 
o técnico do INEMA irá finalizar o relatório e enviar para a Comissão Processante. Além disso, Cláudio 
Ademar comenta que o cadastramento do município de Catolândia não avançou, provavelmente 
devido ao processo eleitoral das prefeituras. Em seguida, Roberto Farias solicita que todos estes 
trâmites sejam formalizados para inserir no processo. Na sequência, Renato Scalco questiona sobre os 
assuntos a serem tratados com Melchior sobre a deliberação do FIENPE. Roberto Farias comenta que 
Melchior Nascimento estava impossibilitado de participar da reunião, como é necessário debater 
sobre a deliberação, entendeu-se que este ponto de  pauta deveria ser retirado dessa reunião para 
que  seja objeto de uma reunião específica para que se tenha tempo para discutir sobre o assunto. 
Com a palavra, Marcelo Ribeiro comenta ter lido o documento, explana não ter nenhuma contribuição 
e acrescenta que a seu ver não é necessária uma deliberação para constituir o FIENPE. Segundo 
Marcelo Ribeiro, o CBHSF pode apenas apoiar como faz com a Expedição do Baixo SF e Festival de 
Cinema. Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Roberto Farias agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião. 
  

 
Reunião realizada por meio de videoconferência em 04 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

 
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 para a DIREC as considerações da DN PAP Rubia Mansur 06/11 

2 Encaminhar para a DIREC as considerações da DN POA Rubia Mansur 06/11 

3 
Encaminhar o Ofício enviado à CASAL para a Comissão Processante 

e CTIL  
Thiago Campos IMEDIATO 

4 Digitalizar o ofício da CASAL e inserir no processo físico Manoel Vieira IMEDIATO 

5 
Encaminhar os documentos do conflito do Grande para anexar ao 

processo 
Cláudio Ademar IMEDIATO 
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