
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

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

 
Data: 21 de outubro de 2020 
Horários: 09h às 12:30h 
Local: Videoconferência via Google Meet 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
 

Participantes: 
 
 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Roberto Porto Farias CREA/AL 

2 Moíses Menezes dos Santos 
Ass. Condutores de Visitantes de Morro do 

Chapéu 

5 Marcelo Ribeiro 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 

Território da Diamantina/BA 

6 Wellington de Santana  SEDURBS/SE 

7 Renato Scalco COMLAGO 

8 Cláudio Ademar da Silva IRPAA 

9 João Bastos Neto AFAF 

10 Deivid Lucas de Oliveira FIEMG 

11 Maria Socorro Carvalho Associação Comunitária Estiva II 

DEMAIS PARTICIPANTES  

13 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

14 Ana Luiza Alpoim Agência Peixe Vivo 

16 Luiza Baggio TANTO 

 

 

1.  Abertura e verificação de quórum 

O Sr. Roberto Farias, coordenador da CTIL, abriu a reunião às 09h10 após a constatação do quórum e 
agradeceu a presença de todos. A representante da Chesf, Sonáli, justificou ausência face a estar em 
gozo de férias no período de 19/10 a 17/11/2020, como também o suplente, Douglas, no período de 
05 a 24/10/2020. O Sr. Gildo Cravo também justificou ausência por estar impedido de participar da 
reunião em função de atividade profissional concomitante. Na oportunidade, o mesmo estava sem 
suplente e sua ausência não prejudicou o quórum para as votações. 
 
 

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

Logo após, o Sr. Roberto Farias solicitou que se colocasse em tela a ajuda memória da reunião do dia 
05 de agosto de 2020 para a aprovação. Sem manifestações, a ajuda memória foi aprovada por 
unanimidade.  
 

3. Análise da minuta de DN CBHSF que “Dispõe sobre o Fórum das Instituições de Ensino e 

Pesquisa da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – FIENPE” 
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Na sequência, Roberto Farias solicita à Rùbia Mansur uma contextualização da Minuta da DN sobre o 
funcionamento e organização do Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco – FIENPE, para que todos os membros da Câmara Técnica fizessem suas 
considerações no corpo do texto da DN. Com a palavra, a gerente de integração da APV fala que este 
fórum funciona desde 2014 e foi criado após articulação do CBHSF com a UFAL – Universidade Federal 
de Alagoas. Este grupo é composto por universidades da bacia como UFMG, UFPE, UNIVASF, UFBA, 
UFS, dentre outras. Sua atual função é apoiar na organização e realização dos Simpósios da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, que tem o CBHSF como seu maior apoiador, no entanto seu 
potencial é maior. Explica que o CBHSF é o maior apoiador do funcionamento deste fórum, sendo que 
este é quase uma instância do comitê e não possui regimento próprio. Explica que a ideia é que o 
CBHSF abrace este fórum formalmente. Em seguida, com a minuta da deliberação que institui o Fórum 
no âmbito do CBHSF, em tela, Roberto Farias passa palavra para Wellington de Santana discorrer 
sobre o documento mostrando suas contribuições já inseridas. Logo após, Renato Scalco sugere 
simplificar a DN devido ao funcionamento do Fórum ser parecido com as demais Câmaras Técnicas, 
suprimindo do texto desde o artigo 7º até ao 12º. Na sequência, Roberto Farias decide por seguir o 
texto do início da DN e se discutir artigo por artigo para melhor entendimento de todos os presentes. 
No decorrer da análise do texto são feitas algumas considerações dos membros, até que se inicia um 
debate sobre a forma como o FIENPE está vinculado ao Comitê e qual o limite de influência do comitê 
nas decisões desse Fórum. Em seguida, acompanhando a leitura do texto são levantados vários 
questionamentos e vários desencontros nas considerações de cada um para a redação. Logo após, 
Rúbia Mansur alerta os presentes na reunião sobre o horário e o próximo ponto de pauta que é de 
suma importância. Para não delongar ainda mais o tempo da reunião, Roberto Farias solicita que 
todos encaminhem as suas redações para a DN em 10 dias a partir do dia 22 de outubro de 2020, e 
sugere remarcar a análise da DN para uma próxima oportunidade constando todas as considerações 
com a presença do Melchior Nascimento, membro do Fórum em questão, que acompanhou desde o 
início da sua formação, para alguns esclarecimentos, além de convidar também o presidente do 
comitê, Anivaldo Miranda. Em seguida, Renato Scalco sugere enxugar as pautas das reuinões da CTIL 
para que sejam cumpridas as decisões da Câmara sem prejudicar o horário de trabalho de todos e 
pergunta sobre a possibilidade de ser realizada uma reunião presencial para ser deliberada as minutas 
pendentes da CTIL. 
 

4. Análise da minuta de Deliberação ad referendum CBHSF que “Aprova o novo Contrato de Gestão 
a ser celebrado entre a Agência Peixe Vivo e Agência Nacional de Águas com a 
interveniência/anuência do CBHSF” 

Seguindo a pauta da reunião, Roberto Farias passa palavra para uma breve contextualização de Rúbia 
Mansur sobre a próxima DN a ser analisada. Esta comenta que as considerações da CTIL, GACG e da 
Direc para o novo Contrato de Gestão foram repassadas para a ANA, e que foi enviada a devolutiva 
com um cronograma das próximas ações. Explica que o prazo solicitado pela ANA para envio de 
deliberação do comitê aprovando o contrato é até dia 29/10, neste sentido foi necessária uma DN ad 
referendum a ser apreciada pela DIREC no dia 29/10. Logo após, são feitas as contribuições da Câmara 
em relação aos termos da deliberação ad referendum que aprova a minuta do Contrato de Gestão. Na 
sequência, os membros discutem sobre a permanência do CBHSF como anuente e não interveniente, 
consideram que tendo em vista as obrigações contratuais assumidas o comitê deve ser interveniente 
ao Contrato. Após discussões a respeito, a CTIL recomenda a DIREC, via ofício, que haja articulação 
institucional da presidência e que seja solicitado consulta definitiva à Procuradoria Federal ANA em 
relação à natureza do comitê no contrato. Aprovam minuta da DN ad referendum, no entanto, 
recomendam que a assinatura da versão final do contrato seja realizada após resposta da Procuradoria 
Federal.   
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5. Encerramento 
Na sequência, Renato Scalco solicita a votação da Câmara para a possibilidade de uma próxima 
reunião presencial a ser realizada na primeira semana de novembro e caso estejam de acordo, a CTIL 
irá encaminhar solicitação à DIREC. Após concluída a votação, foram obtidos 5 votos a favor pela 
reunião presencial e 2 contrários. Neste sentido, será enviado um ofício à DIREC solicitando que a 
próxima reunião seja realizada de forma presencial considerando a importância e volume da demanda 
da CTIL. Logo após, Rúbia Mansur questiona sobre a próxima data da reunião, pois a proposta inicial 
seria para realizá-la em 04/11 em atendimento aos prazos envolvidos para análise da CTIL e DIREC nos 
documentos da plenária do CBHSF em dezembro. Todos concordam em permanecer para o dia 04 de 
novembro de 2020, como estava prevista. Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Roberto Farias agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião. 
  

 
Videoconferência, 21 de outubro 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 

Enviar contribuições no texto da DN CBHSF que “Dispõe sobre o 

Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco – FIENPE” 

Membros CTIL 03 de novembro 

2 
Verificar possibilidade de reunião presencial em Aracaju/SE - Ofício 

CTIL 
Renato Scalco e Roberto Farias Imediato 

3 
Minutar uma recomendação para Diretoria em relação ao novo 

Contrato de Gestão  
Roberto Farias Imediato 

4 Envio dos ofícios CTIL citados acima para DIREC  APV Logo após elaboração dos ofícios 

 
 


