Relatório da Reunião do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão ANA, ABHA
e CBH Paranaíba
Data: 13.12.17
Local: Hotel Boulevard, Caldas Novas – GO
Membros Presentes: Antônio Eustáquio Vieira, João Climaco Soares de Mendonça e João
Ricardo Raiser.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra (ABHA), Deivid Lucas de Oliveira
(Vice Presidente do CBH Paranaíba), Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA), Nara
Núbia Santos (Franco Propaganda), Sérgio Gustavo Rezende Leal (ABHA), Tânia Regina Dias
da Silva (ANA) e Wilson de Azevedo Filho (Membro do CBH Paranaíba).
Assuntos Tratados:
Item 1 - Análise das metas do Plano de Trabalho do 4º Termo Aditivo
ao Contrato de Gestão nº 006/2012. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) iniciou a reunião do
Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão com participação dos membros do grupo,
representantes da ANA, da ABHA e da Diretoria do CBH Paranaíba. Apresentou o quadro de
indicadores e metas do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 celebrado
entre ANA e ABHA com anuência do CBH Paranaíba. Indicador 1 – Planejamento e Registro de
Atividades; Indicador 2 – Execução das Atividades Planejadas; Indicador 3 – Reconhecimento
Social e Indicador 4 – Mobilização e Comunicação Social. Esclareceu que cada Indicador é
composto por Sub-Indicadores que possuem peso e metas específicas. Explicou que a análise
tem como referência 31 de novembro e algumas metas ainda não foram alcançadas, porém o
prazo para cumprimento é até o dia 30 de dezembro e espera-se que as metas propostas sejam
alcançadas. Explicou que o Indicador 1 – Planejamento e Registro de Atividades contém o SubIndicador: 1.1 – Agenda Anual de Atividades que prevê o envio da Agenda até 20 de janeiro.
Informou que esta meta foi cumprida e 1.2 – Relatório Anual de Atividades, que prevê o envio
do Relatório Parcial de Atividades até o dia 31 de julho e o Relatório Final de Atividades até 31
de dezembro. Disse que a meta do envio do relatório parcial foi cumprida. Explicou que esta
meta do envio do relatório final será alcançada. Passou para o Indicador 2 – Execução das
Atividades Planejadas. Explicou que o Sub-Indicador 2.1 – Plenárias do CBH Paranaíba, tem
como meta a realização de 3 Reuniões Plenárias com presença de 70% dos membros. Falou que
foram realizadas 5 Reuniões Plenárias, com média de participação de 67%. Explicou que apenas
uma reunião atingiu a meta de participação estabelecida. Ressaltou que o Regimento Interno do
CBH Paranaíba estabelece o quórum para realização das reuniões de 2/3 em primeira
convocação e 50% mais 1 em segunda chamada. Sub-Indicador 2.2 – Reuniões da CTPI, a meta
é a realização de 4 reuniões com presença de 60% dos membros. Disse que as metas foram
alcançadas com a realização de 5 Reuniões. Sub-Indicador 2.3 – Reuniões de Integração, tem
como meta a realização de 1 Reunião. Disse que a meta foi alcançada com a realização de 3
Reuniões. Sub-Indicador 2.4 – Reuniões de Acompanhamento, a meta é a realização de 2
Reuniões. Explicou que a meta foi cumprida com a realização de uma Reunião em agosto e a 2ª
Reunião sendo realizada nesta data. Sub-Indicador 2.5 – Seminário de Integração, a meta é a
realização de um Seminário. Falou que a meta foi alcançada, considerando que o Seminário foi
realizado na data de hoje. Passou para o Indicador 3 – Reconhecimento Social, que tem como

Sub-Indicador 3.1 – Avaliação pelos membros, que prevê que 60% dos membros do CBH
Paranaíba respondam o questionário de avaliação, que objetiva o reconhecimento social da
Entidade Delegatária. Explicou que habitualmente o questionário de avaliação é aplicado pela
ABHA, porém este ano a ANA informou que ficaria responsável pela aplicação. No entanto, no
final do mês de novembro a ANA solicitou que a avaliação fosse aplicada pela Entidade
Delegatária, em virtude da plataforma que seria utilizada pela Agência para aplicação do
questionário não havia sido concluída. Disse que o questionário de avaliação foi encaminhado
via e-mail a todos os membros titulares e suplentes no dia 04 de dezembro. Ressaltou que é de
praxe que a Entidade Delegatária aplique a avaliação nas últimas duas reuniões plenárias do ano
corrente, objetivando alcançar o maior número de respostas. Porém, neste ano não foi possível
visto que a informação da ANA de que a Entidade Delegatária seria a responsável pela aplicação
veio de forma tardia, sendo possível a aplicação apenas em uma Reunião Plenária. O senhor
Wilson de Azevedo (Membro do CBH Paranaíba) disse que esta avaliação é de grande
importância, sendo necessário insistir para que todos os membros a respondam. O senhor João
Ricardo Raiser (Membro do GACG) perguntou se a meta de 60% de questionários
respondidos é considerando os membros titulares e suplentes. A senhora Cynthia Guerra
(ABHA) respondeu que a meta de 60% é calculada considerando os 45 membros titulares. A
senhora Tânia da Silva (ANA) perguntou como se dá a identificação do membro na avaliação.
A senhora Cynthia Guerra (ABHA) respondeu que o questionário de avaliação foi elaborado
pela ANA, constando o campo para identificação. Explicou que os questionários respondidos de
forma presencial não tem a necessidade de identificação, apenas informar se é membro titular ou
suplente, porém os questionários respondidos online a identificação é obrigatória. A senhora
Tânia da Silva (ANA) disse que deve-se dar mais relevância aos membros titulares,
considerando que têm mais participação nas reuniões do Comitê. O senhor João Ricardo Raiser
(Membro do GACG) solicitou que a Secretaria Executiva faça uma aferição dos questionários
respondidos a fim de identificar o número de membros titulares e suplentes que responderam ao
questionário e qual a participação destes membros nas reuniões plenárias, a fim de identificar se
os membros que responderam o questionário tem participação efetiva no Comitê. A senhora
Cynthia Guerra (ABHA) disse que a Secretaria Executiva irá cruzar os dados solicitados e
encaminhar aos membros do grupo. Explicou que o Indicador 4 – Mobilização e Comunicação
Social contempla 5 Sub-Indicadores. Sub-Indicador 4.1 – Plano de Mobilização e Comunicação,
tem como meta a apresentação do Relatório de implementação do Plano de Comunicação
aprovado em 2014. Explicou que o Relatório será finalizado em dezembro, garantindo o
cumprimento da meta. 4.2 – Sítio Eletrônico tem como meta a aferição de 12 publicações ao
ano, sendo gerado um relatório por mês. Explicou que no 1º dia útil de cada mês é gerado o
Relatório de Atualizações do site do mês que antecedeu e encaminhado aos membros do grupo.
Disse que em janeiro de 2018 será gerado o Relatório de dezembro, atingindo a meta de 12
atualizações. Indicador 4.3 – Boletim Eletrônico Trimestral, tem como meta de publicação de
quatro Boletins Eletrônicos. Esclareceu que já foram publicados três e o próximo será divulgado
no final do mês de dezembro, garantindo o alcance da meta. Explicou que no Indicador 4.4 –
Spots, a meta é a elaboração e divulgação de 3 spots. Disse que os três spots já foram
confeccionados, aguardando somente a aprovação da Diretoria do Comitê para divulgação. 4.5 –
Material Gráfico, disse que a meta é a confecção de um material gráfico, sendo atingida neste
mês, com a confecção de material para a realização do 2º Seminário de Integração. A senhora
Tânia da Silva (ANA) perguntou se existe comprovação que os spots encaminhados as mídias
de comunicação, como por exemplo, as rádios, são realmente divulgados. A senhora Nara

Santos (Franco Propaganda) respondeu que as divulgações nas rádios são cortesia, não
havendo nenhum custo para tal finalidade e a impossibilidade de contestação. O senhor João
Climaco (Membro do GACG) disse que é necessário aferir a mobilização e comunicação social
de forma qualitativa e não apenas quantitativa. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) respondeu
que a aferição qualitativa já está contemplada na avaliação da Entidade Delegatária. O senhor
João Climaco (Membro do GACG) sugeriu que seja disponibilizado um espaço para que cada
segmento do Comitê possa expor suas ideias e opiniões sobre fatos que são relevantes à bacia e
sugeriu que se crie uma comissão editorial. O senhor Antônio Eustáquio (Membro do GACG)
disse que com o recurso que será arrecadado com a cobrança pelo uso da água, será possível
investir mais na mobilização e comunicação social, garantindo reconhecimento da sociedade ao
que refere-se ao Comitê. O senhor Sérgio Leal (ABHA) disse que no ano de 2016 foi realizada
consulta entre os representantes do segmento de usuários de recursos hídricos do Comitê na
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, chegando a um resultado de que apenas 10% dos usuários
que pagam pelo uso da água sabem de fato o que é um comitê de bacia hidrográfica.
Item 2 – Movimentação Financeira 2017. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) apresentou a
movimentação financeira até o 3º trimestre de 2017. Explicou que até setembro o total da receita
foi de R$ 1.336.411,04. Sendo gasto R$ 637.112,42, entre as atividades do CBH Paranaíba,
empresa de comunicação, plano de comunicação, custeio administrativo da Entidade Delegatária,
consultoria e assessoria e equipamentos e material permanente. Tendo como saldo disponível até
30 de setembro de 2017 a quantia de R$ 698.876,55. Não havendo mais nada para o momento a
Reunião foi encerrada.

