COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF
CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL - CTIL

Ata de Reunião Ordinária realizada em 11.03.08
Local: Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Belo Horizonte / MG
1. Eleição do Coordenador e do Secretário-Executivo
Coordenador: Breno Esteves Lasmar – IGAM / MG
Secretária-Executiva: Paula Meireles Aguiar – FIEMG / MG
2. Definição do texto final da proposta de alteração da Deliberação
nº. 26, de 09/12/2005, que dispõe sobre as atribuições, a estrutura
e o funcionamento da CTIL;
Retirado de Pauta.
A última versão da DN 26/05 não foi enviada aos membros para
análise, razão pela qual não poderá ser analisada nesta Reunião.
Será enviada pelo Vinícius para a Silvana a última proposta
analisada na reunião com quórum e também a minuta final
aprovada na reunião sem quórum, para compilação do material e
distribuição pela Secretaria Executiva. A minuta será analisada na
próxima reunião da CTIL.
Considerações:
• Marley: solicita que a convocação para reunião seja feita no
prazo mínimo de 15 dias, conforme Regimento Interno do CBHSF
(a DN 26 determina que seja no mínimo de 7 dias);
• Marley: solicita que todo o material da reunião seja enviado no
mesmo prazo que a convocação, e que o mesmo seja enviado
completo (sem fazer referência a material que não será
apresentado);
• Socorro: sugere que a Pauta de cada Reunião contenha, ao final,
além dos encaminhamentos específicos da reunião, uma
resposta sobre os encaminhamentos da reunião anterior.
3. Elaboração de proposta do Edital para a Agência de Água da Bacia;
A CTIL/CBHSF analisou parcialmente a proposta de Edital e de Minuta
de Contrato de Gestão, na forma do documento anexo a esta Ata. O
restante será analisado na próxima reunião.
4. Assuntos Gerais
4.1 A CTIL determina, ainda, as seguintes ações:
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Pautar para próxima reunião a discussão e aprovação
da DN 26, que vai regulamentar o funcionamento da
CTIL, com base no material a ser enviado (duas últimas
minutas, sendo uma delas aprovada na Reunião da CTIL
com quórum, e a outra consolidada na reunião da CTIL
sem quórum);
Pautar para próxima Reunião a discussão e aprovação
do Edital e do Contrato de Gestão, bem como a
elaboração de Minuta de DN do CBHSF de
encaminhamento do Edital (aprovado pelo Comitê) à
ANA para executar as ações necessárias;
Pautar para próxima reunião a discussão do Documento
da CCR Baixo sobre vazões críticas (material
encaminhado à CTIL pelo Thomaz)
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