MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2013/2016)
Data e horário: 27 de abril de 2016 - 14h00 às 18h00
Local: Hotel Mercure Rio Vermelho - Rua Fonte do Boi, nº 215, bairro Rio Vermelho, Salvador.
Participantes:
NOME

INSTITUIÇÃO

1
2

Luiz Roberto Porto Farias
Luiz Alberto Rodrigues Dourado

SEMARH/AL - Coordenador da CTIL
FEPEAL

3

Marcelo Silva Ribeiro

FDA

4

Deivid Lucas de Oliveira

FIEMG

5

Mônica Portela Lima

INEMA

6

Moisés Menezes dos Santos

AFAF

7

Sonáli Cavalcanti Oliveira

CHESF

8

Associação Comunitária Sobradinho II

9

Maria Socorro Mendes Almeida
Carvalho
Antônio Fernandes de Jesus Vieira

10

Ana Cristina da Silveira

AGB Peixe Vivo

19

Ricardo Follador Coelho

Yayá Comunicação Integrada

Povos Indígenas - Tuxá

DISCUSSÕES, RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Item 1 - Abertura e verificação de quórum
O coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, deu boas vindas a todos, após constatada a existência do
quórum, declarou aberta a reunião às 14h00. Justificaram ausência os seguintes membros da CTIL:
Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, Breno Esteves Lasmar e Wellington de Santana.
Item 2 - Aprovação da Memória da Reunião da CTIL do dia 04/11/2015, realizada em
Salvador/BA
Na pauta constava a aprovação da memória da reunião de 21 e 22 de outubro de 2015, porém, esta já
havia sido aprovada. Foi apresentada e aprovada a memória da reunião de 04/11/2015.
Por solicitação da Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo, Ana Cristina, houve inclusão de item na
pauta, sendo apresentada a proposta de Deliberação que Aprova as proposições feitas pelo CBHSF ao
Grupo de Trabalho do São Francisco (GTSF) relacionadas à redução de vazões do rio São Francisco.
Explica sobre a instituição do Grupo de Trabalho do São Francisco (GTSF), criado por meio da
Portaria ANA nº 414, de 18 de dezembro de 2016, que tem como objetivo a elaboração de proposta de
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condições de operação para os principais reservatórios da bacia do rio São Francisco. Informa sobre a
Portaria ANA nº 154, de 07 de abril de 2016, que prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo
estabelecido na portaria ANA nº 414/2016. Esclarece que a proposta foi construída, a pedido da ANA,
por um grupo de consultores do CBHSF, tendo como base os dados e informações obtidas no trabalho
da empresa NEMUS, responsável pela atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco. Justifica que a reunião do GTSF, onde a proposta foi apresentada,
ocorreu antes da reunião da CTIL, por este motivo, não havia sido apresentada para apreciação dos
membros desta Câmara Técnica. Após a leitura da proposta, abriu-se espaço para debates.
Sonáli faz algumas considerações sobre o texto, diz que existem equívocos sob o ponto de vista
técnico e ressalta que o fato de aprovar ou concordar com a redação sob o ponto de vista legal, não
significa que concorda com o conteúdo que está ali explicitado.
Depois das contribuições do grupo, foi acordado que um representante da CTIL irá apresentar a
proposta da câmara técnica na plenária de Aracaju, onde a Deliberação será discutida pelos membros
do CBHSF.

Item 3 - Deliberação sobre o relatório da Comissão Processante relativo ao Procedimento de
Conflito de Uso nº 002/2015 - Zabumbão (CBH PASO)
O relator do processo, Sr. Luiz Dourado, informa que o relatório ainda não foi concluído, diz que
enviou aos membros da Comissão Processante, Moisés Menezes e Maria Socorro, mas que ainda não
havia recebido as contribuições. Desta forma, o coordenador da CTIL estabeleceu a data de 01 de
junho para finalização do Relatório sobre o Processo Zabumbão, para que no dia 14 de junho, a CTIL
se reúna novamente para aprovação final do Relatório. Ficou agendada reunião da CTIL para dia 14 de
junho de 2016, em Salvador/BA.

Item 4 - Avaliação de admissibilidade do Conflito de Uso - Prefeitura Municipal de
Piaçabuçu/AL e designação da Comissão Processante
O coordenador da CTIL designa o Sr. Luiz Dourado como relator do processo. O Sr. Luiz Dourado
apresenta o ofício enviado ao CBHSF pelo Prefeito Municipal de Piaçabuçu, que solicita o
acolhimento do conflito pelo comitê. O problema apresentado pela Prefeitura de Piaçabuçu é
relacionado ao alto grau de salinidade na água que abastece a população. O Prefeito acredita que a
salinização é decorrente do processo de redução das vazões do rio, que permite o aumento da intrusão
salina (cunha salina). Informa também sobre os laudos de análise de qualidade da água que abastece a
população de Piaçabuçu, enviados pela da Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL. Diz que
de acordo com o laudo apresentado a água apresenta condições de consumo.
Sonáli diz que é preciso ampliar a visão da CTIL sobre o que vem a ser conflito, pois na situação de
escassez todos os usuários são atingidos e todos deverão se adequar à nova situação de baixa
disponibilidade de água.
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O coordenador da CTIL orienta o relator do processo que antes da emissão de seu parecer oficie o
Prefeito de Piaçabuçu sobre o laudo da CASAL e também solicite informações complementares.

Item 5 - Debate sobre o Ofício nº 16/2016/SAS-ANA (anexo)
O coordenador da CTIL informa sobre o Ofício enviado pela ANA, assinado pelo Superintendente de
Apoio à Gestão, Sr. Humberto Gonçalves. No ofício, a ANA solicita a readequação do Regimento
Interno do CBHSF, que sofreu alterações na plenária realizada em dezembro de 2015, em
Salvador/BA. As alterações no Regimento Interno foram em relação à reeleição para os cargos da
Diretoria, anteriormente o Regimento estabelecia que seria permitida somente uma reeleição, e na
plenária de Salvador, o texto aprovado foi que podia haver reeleição, sem estipular o número de vezes.
A alegação apresentada pela ANA é que a alteração do Regimento Interno ficou em desacordo à
Resolução nº 05/2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). O coordenador Roberto
Farias, propõe que alguns membros da CTIL reúnam com a ANA para esclarecer melhor o teor do
ofício. Sonáli e Deivid acham que a CTIL não deve reunir com a ANA e sim encaminhar ao CNRH
proposta de modificação à Resolução nº 05/2000. Mônica Portela diz que é membro da CTIL do
CNRH e que a matéria merece mais reflexão e estudo para se ter um respaldo legal. Após debates,
todos os membros da CTIL concordam com a proposta de reunir com a ANA. Foram indicados a
participar da reunião com a ANA o coordenador Roberto Farias e o Sr. Luiz Dourado.

Item 6 - Encerramento
O coordenador da CTIL agradece a participação de todos e encerra a reunião.

Salvador/BA, 27 de abril de 2016.

Luiz Roberto Porto Farias
Coordenador da CTIL
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