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

Data: 02 de setembro de 2021
Horários: 14h às 17:30h
Local: Videoconferência via Google Meet
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória
Participantes:
NOME

INSTITUIÇÃO

1

Luiz Roberto Porto Farias

2

Marcelo Ribeiro

3

Cláudio Ademar

CREA/AL
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do
Território da Diamantina/BA
IRPAA

4

João Bastos Neto

AFAF

5

Denise Bernardes Couto

FIEMG

6

Deivid Lucas de Oliveira

FIEMG

7

Renato Scalco

COMLAGO

8

Gildo Cravo

OAB/SE

9

Douglas Falcão Wanderley

CHESF

10

Maria Socorro Mendes

11

Moisés Menezes

12

Wellington de Santana

Ass. Comunitária Estiva II
Ass. Consultores de Visitantes de Morro do
Chapéu
SEDURBS/SE

DEMAIS PARTICIPANTES
13

Berenice Lima Peres

CONSID

14

Rúbia Mansur

Agência Peixe Vivo

15

Sâmela Bitencourt

Agência Peixe Vivo

16

Luiza Baggio

Comunicação SF

1. Abertura e verificação de quórum
O Sr. Roberto Farias, coordenador da CTIL, abre a reunião às 14h20 após a constatação do quórum. A
fim de adiantar alguns tópicos, ele passa a palavra ao Sr. Cláudio Ademar para abordagem do 4º ponto
de pauta.
2. Apresentação Parecer do Procedimento de Conflito de Uso nº 01/2019 – Grande
O Sr. Cláudio Ademar cumprimenta a todos e informa que esteve na última semana na cidade de
Barreiras/BA, acompanhado pelo Sr. Moisés Menezes, João Bastos e o Sr. Ednaldo Campos. Ele explica
que foram feitas duas reuniões, uma com a equipe técnica do CONSID e do CBH do Rio Grande e outra
com os agentes políticos e entidades envolvidas no conflito. O Sr. Cláudio Ademar afirma que no
primeiro dia foi apresentado pela Sra. Berenice Peres o resultado do diagnóstico realizado no
município de Catolândia/BA. Assim, ele achou por bem convidar a Sra. Berenice Peres para apresentar
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o relatório na reunião da CTIL. Com a palavra, a Sra. Berenice Peres se apresenta e inicia sua fala
contextualizando historicamente o conflito. Ela apresenta os resultados da pesquisa, a realidade
observada, o modo de produção nas regiões, a situação dos poços artesianos na região, o impacto das
barragens no conflito da sub-bacia do Rio Boa Sorte e detalha os demais dados da pesquisa. Por fim,
ela expõe as conclusões da pesquisa e recomendações, tais como a implementação de políticas
públicas no sistema de convivência com o semiárido, realização de estudos para implementação de
barragens subterrâneas, dentre outros pontos. Posteriormente, com a palavra, o Sr. Cláudio Ademar
agradece a Sra. Berenice Peres, ao CONSID e aos demais presentes pelo trabalho realizado em plena
pandemia. Em Seguida, o Sr. Gildo Cravo também agradece a Sra. Berenice Peres pela apresentação e
salienta a importância do que foi relatado por ela. A Sra. Berenice Peres agradece a oportunidade. Em
seguida, o Sr. João Bastos cumprimenta a todos e explica que foi tentado minimizar o impacto da
pandemia sobre a resolução do conflito, apesar disso não conseguiram chegar ao ponto de estabilizar
o conhecimento do problema, o que dificultou a resolução do conflito por completo. Descobriu-se que
o problema estende-se um pouco além do local em que o trabalho foi iniciado, sendo necessário
conhecer o cenário como um todo, inclusive a parte da bacia em Cristópolis/BA. Segundo ele, é
importante que a próxima gestão tenha um material de estudos suficiente para que pelo menos os
atores conheçam o problema. Portanto, ele afirma que, em conversa com os demais, se posicionou a
favor da suspensão da resolução até o presente momento e explica que a proposta é fazer um
relatório parcial final para indicar em que fase o conflito se encontra. Ele finaliza sua fala afirmando
que a ideia da equipe sempre foi concluir o conflito, mas infelizmente a circunstância causada pela
pandemia não proporcionou que isso acontecesse. Em seguida, o Sr. Cláudio Ademar agradece a
contribuição do Sr. João Bastos, diz estar de acordo com suas palavras e que é preciso de fato
aprofundar o diagnóstico nas áreas de Cristópolis/BA, Baianópolis/BA e Angical/BA. Assim, entende-se
que a CTIL deve continuar na busca pela solução desse conflito. O Sr. Cláudio Ademar complementa
com pedido de desculpas, pois diante de todas as dificuldades enfrentadas não foi possível concluir o
relatório final parcial para apresentar na presente reunião, mas sugere a realização de uma reunião no
dia 14/09 para exposição desse relatório. Ele finaliza relembrando que, apesar de o processo ter se
iniciado no ano de 2019, durante um ano e meio os trabalhos foram paralisados devido à Covid-19.
Com a palavra, o Sr. Roberto Farias informa que o relatório parcial deve ser aprovado pela equipe para
que a próxima gestão dê continuidade aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Marcelo Ribeiro questiona se o
relatório apresentado em tela é parcial ou final, já que o Sr. Cláudio Ademar afirmou que a equipe não
terminou o relatório. O Sr. Roberto Farias retoma o que foi falado na última reunião e afirma que o
acordo era apresentar o relatório final caso o conflito fosse finalizado, do contrário seria um relatório
parcial. O Sr. Marcelo Ribeiro diz estar de acordo com as falas do Sr. Roberto Farias e parabeniza os
colegas pelo trabalho realizado. Em seguida, o Sr. Moisés Menezes ratifica o que já foi falado pelos
colegas sobre o conflito, informa estar de acordo com a reunião para finalização do relatório e
agradece pela oportunidade de ter participado da comissão. Ele também sugere que a próxima gestão
mantenha a comissão a fim de dar continuidade ao processo com os mesmos métodos.
Posteriormente, o Sr. Marcelo Ribeiro diz que não vislumbra a possibilidade de uma resolução final
para o conflito ainda nessa gestão, por isso indica que o conflito seja sobrestado até a formação da
nova comissão e apresenta voto contrário à reunião do dia 14/09. O Sr. Cláudio Ademar explica que a
ideia é apresentar um relatório parcial com detalhes do início do conflito até a atualidade. O Sr.
Marcelo Ribeiro afirma que não há necessidade de realizar a reunião, pois não acredita que haverá
mais informações a serem acrescentadas ao relatório. Após discussões, todos decidem de acordo com
o proposto pelo Sr. Roberto Farias, que o relatório será encaminhado pela comissão processante por
e-mail até o dia 10/09 e que os demais membros da CTIL irão apreciar o documento até dia 12/09.
Assim, o Sr. Roberto Farias agradece ao Sr. Cláudio Ademar, Sr. Moises Menezes e Sr. Joao Bastos
pelos trabalhos desenvolvidos. O Sr. Cláudio Ademar informa que algumas ações já foram
implementadas, e se despede dos demais, pois há a possibilidade de não retornar para a CTIL. Por fim,
o Sr. Moises Menezes se coloca à disposição para continuar na comissão processante e pede para que
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o relatório final recomende a manutenção dos membros da comissão. Após discussões, todos
concordam com as propostas e encerram o ponto de pauta.
3. Relatório CTIL CBHSF – Gestão 2016/2021
A Sra. Rúbia Mansur apresenta o relatório em tela e explica que o documento se trata de uma
consolidação do relatório de 2016 a 2020. Em seguida, é solicitado o acréscimo de informações sobre
os trabalhos feitos no ano de 2021, informando inclusive que o período de 2021 é extraordinário. O Sr.
Wellington Santana elogia o relatório e pede a alteração em alguns dados que estão errados. Por fim,
fica acordado que o relatório será revisado e reenviado por e-mail até o dia 14/09. Em seguida, o Sr.
Renato Scalco pede que seja feita um declaração com a assinatura do presidente Sr. Anivaldo Miranda
constando a atuação dos membros e o período do mandato. Assim, fica acordado que a Sra. Rúbia
Mansur irá enviar as declarações por e-mail.
4. Apresentação Parecer Final do Procedimento de Conflito de Uso nº 03/2015 – Piaçabuçu
Com a palavra, o Sr. Marcelo Ribeiro apresenta em tela o relatório final a respeito do Conflito de Uso
nº 03/2015, realiza sua leitura completa e afirma que todo o conflito está disponível digitalmente para
quem tiver interesse em consultá-lo. Em seguida, o Sr. Renato Scalco afirma não ter o que contestar,
faz a ressalva que entrou na comissão processante ainda no ano de 2018 em virtude dos tratamentos
de saúde do colega Sr. Dourado no momento em que já se pensava encerrar o processo. Ele afirma
que com o trabalho árduo realizado pelo Sr. Marcelo Ribeiro foi possível chegar à conclusão do
conflito. Posteriormente, a Sra. Maria Socorro diz aprovar o relatório, afirma que foram retratados
muito bem os acontecimentos e aproveita a oportunidade para informar que não irá se candidatar
para a próxima gestão da CTIL, agradecendo a todos por esse ciclo. O Sr. Roberto Farias faz os devidos
agradecimentos a Sra. Maria Socorro. Em seguida, o Sr. Douglas Falcão inicia parabenizando a Sra.
Maria Socorro pela participação na câmara e ressalta uma correção sobre o número de usinas da
CHESF no relatório, explica que na verdade não são 10 usinas e sim 8 usinas da CHESF e 1 da CEMIG de
Três Marias. Além disso, afirma que o número de parques eólicos é maior do que o apresentado no
relatório e o Sr. Marcelo Ribeiro responde que irá corrigir a parte sobre os parques eólicos. Por fim, o
Sr. Wellington Santana elogia o trabalho realizado. O Sr. Marcelo Ribeiro agradece as palavras gentis e
apresenta a todos o que está acontecendo em Brejo Grande/SE, segundo ele, chegou a conhecimento
do Presidente Anivaldo Miranda a questão relacionada a essa região, mais precisamente o Povoado de
Regina. Ele explica que a Procuradora Lívia Tinôco informou que a população estava sendo prejudicada
em função da água fora dos padrões de consumo humano, e para solucionar o problema seria preciso
construir um leito carroçável para permitir que os carros pipas chegassem à região, a questão foi
discutida na DIREC e decidiram pela construção da estrada. Entretanto, ele explica que existia uma
instabilidade no fornecimento dos carros pipa e, em virtude disso, com a ajuda do Sr. Welligton
Santana, foi possível contatar e realizar uma reunião com o presidente da COHIDRO. Como resultado
dessa reunião, será celebrado um acordo de cooperação técnica que possibilitará abranger não
apenas esse poço, mas outros poços de outras comunidades localizadas na Bacia do São Francisco. Ele
afirma que o Presidente da COHIDRO questionou a questão dos valores cobrados nos perímetros de
irrigação e falou que é uma empresa estatal que passa por momentos de dificuldade. Nesse sentido,
em conversa com o Sr. Thiago Campos da Agência Peixe Vivo, foi proposto que o Acordo de
Cooperação englobe não apenas a questão dos poços, mas também o Termo de Referência
relacionado à irrigação de modo a baratear o custo das águas irrigadas desde que adotados os padrões
de uso racional das águas. Sem mais contribuições, o Sr. Roberto Farias parabeniza o Sr. Marcelo
Ribeiro e demais pelo trabalho desenvolvido e relembra as dificuldades enfrentadas. Finalmente, o
relatório final é aprovado pela câmara. O Sr. Renato Scalco afirma que possui outro compromisso e
terá que deixar a reunião, assim, o Sr. Roberto Farias agradece a ele por toda contribuição dada à CTIL
e o Sr. Renato Scalco se despede.
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5. Aprovação da ajuda memória da reunião CTIL realizada no dia 26 de julho de 2021
A ajuda memória da reunião CTIL realizada no dia 16 de julho de 2021 é projetada em tela para leitura
e contribuições dos participantes. O Sr. Douglas Falcão envia por e-mail para a Sra. Rúbia Mansur as
contribuições realizadas pela Sra. Sonáli Cavalcanti, e a Gerente de Integração indica os pontos
modificados pela Sra. Sonáli Cavalcanti e pelo Sr. Wellington Santana. Em seguida, a ata é aprovada.
6. Apresentação Parecer GT Empreendimentos para encaminhamento à DIREC
A Sra. Rúbia Mansur contextualizou a criação do GT Empreendimentos e afirma que a equipe
trabalhou em um documento sobre a intervenção do CBHSF em processos de licenciamento
ambiental. Em seguida, ela apresenta a nota em tela e o Sr. Roberto Farias faz a apresentação do
documento explicando sua construção. Além disso, ele explica que foram realizadas duas reuniões
para criação da Nota Técnica pede o ok da câmara para envio do documento à DIREX. Com a palavra, a
Sra. Maria Socorro explica a forma que o processo foi realizado. Sem demais contribuições, o texto é
aprovado com a abstenção do Sr. Douglas Falcão.
7. Apresentação ferramenta BI – POA CBHSF
A Sra. Rúbia Mansur afirma que o novo Contrato de Gestão prevê o POA – Plano de Execução
Orçamentário Anual do CBHSF o qual apresenta um detalhamento das ações que a Agência Peixe Vivo
executará 2021. Ela explica que uma das exigências é que o plano esteja atualizado e foi estabelecida a
periodicidade de atualização mensal com publicação no site do CBHSF. A Sra. Rúbia Mansur mostra
também o caminho para acesso ao documento no site e apresenta com detalhes o Power BI, o qual
mostra de forma visual e didática informações rápidas sobre a execução dos recursos da cobrança
para o ano de 2021. Assim, ela explica como acompanhar os projetos executados, em execução e que
serão executados. Por fim, ela reforça também a existência do SIGA.
8. Assuntos Gerais
O Sr. Roberto Farias questiona se algum membro possui alguma informação a ser dada e a Sra. Rúbia
Mansur pede a palavra para agradecer a todos a confiança, informando o quanto aprendeu com cada
um da equipe. Em seguida, o Sr. Deivid Oliveira, Sr. Wellington Santana, o Sr. Gildo Cravo, o Sr. João
Bastos, o Sr. Marcelo Ribeiro, o Sr. Douglas Falcão e o Sr. Roberto Farias proferem palavras de
agradecimento aos membros da CTIL.
9. Encerramento
Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Roberto Farias agradece a presença de todos e encerra a reunião.

Reunião realizada por meio de videoconferência em 02 de setembro de 2021.

Luiz Roberto Porto Farias
Coordenador da CTIL

Renato Scalco Silveira
Secretário da CTIL
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS
ENCAMINHAMENTO
1
2
3

Enviar relatório parcial do Conflito 01/2019 por e-mail.
Publicar ajuda memória da reunião CTIL realizada no dia 26 de julho
de 2021 no site do CBHSF.
Enviar Relatório CTIL CBHSF – Gestão 2016/2021

RESPONSÁVEL

PRAZO

Claudio Ademar

10 setembro de 2021

Rúbia Mansur

IMEDIATO

Rúbia Mansur

14 de setembro de 2021
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