CBHSF
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
Instituído pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001

ATA DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL - CTIL / CBHSF
Data: 26.03.09, às 14h00
Local: Belo Horizonte / MG

•

Não foi realizada reunião em função da falta de quorum. Destaca-se que havia sido
constatado, pela confirmação dos membros enviada por e-mail, que haveria quorum,
razão pela qual a reunião foi mantida.

•

Foi solicitado pelos membros à Secretaria Executiva do CBHSF que, nos termos do art.
8º, §5º da Deliberação CBHSF n.º 26, de 09/12/05, seja encaminhada à CTIL a relação
dos membros ausentes, para imediata abertura do processo de substituição, conforme
art. 5º, VI.

•

A próxima reunião da CTIL/ CBHSF foi pré-agendada para o dia 05.05.09, de 09h00 às
18h00, em Barreiras / BA.

•

A pauta da próxima reunião da CTIL será:
1. Exclusão dos membros ausentes e abertura do processo de substituição, conforme
art. 8º, §5º e art. 5º, VI, da Deliberação 26/05;
2. Indicação (nomes) de 2 (dois) representantes desta CT para participar do GT sobre
“cobrança do setor elétrico”;
3. Discussão das proposições e complementações à Deliberação nº40 e anexos I e II que
trata dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio São Francisco que foi aprovada na plenária de Aracaju;
4. Deliberações a serem encaminhadas a plenária de Barreiras sobre:
a. Prioridades do Plano da Bacia e cobrança para usos externos à bacia;
b. Roteiro de seleção para entidade Delegatária e revogação da deliberação
n.º36 e Edital de seleção para entidades Delegatárias;
c. Instituição da “Semana do Rio São Francisco”;

•

A representante da CHESF entregou em mãos do Presidente do CBHSF e do
Coordenador da CTIL/ CBHSF documento contendo relatório de dados sobre a
Compensação Financeira pela utilização de recursos hídricos para a geração de energia –
CFURH.

Breno Lasmar
Coordenador da CTIL
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