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RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARCIAL - ANO BASE 2015

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
PERÍODO JANEIRO - JUNHO / 2015

Este documento apresenta o Relatório de Atividades Parcial referente ao período janeirojunho/2015, em atendimento ao Indicador 1.2A do Programa de Trabalho do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado entre a Agência Nacional de
Águas (ANA) e a ABHA.
A ABHA reveste-se como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em conformidade com a Lei Federal Nº
9.433/1997, exercendo a função de Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), com prorrogação pela Resolução Nº 149, de 28 de junho de
2013, também do Conselho Nacional.

1 - CONTRATO DE GESTÃO
O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA,
enquanto Entidade Delegatária, e a ANA, com a anuência do CBH Paranaíba, com o objetivo
de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.
1.1 - OBJETO
O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no
Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba.
1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO
O Programa de Trabalho comprende as metas e resultados a serem alcançados em
determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de
avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.
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Particularmente, o objetivo deste documento é a descrição e análise do resultado das
ações empreendidas pelo CBH Paranaíba, em consonância com a sua Agenda Anual de
Atividades (AAA) e em atendimento ao Indicador 1.2A do Programa de Trabalho, que trata
do relato parcial do Planejamento e Registro de Atividades do ano em curso:
Enviar Relatório Anual de Atividades (contendo, minimamente, a
descrição

e,

sobretudo,

a

avaliação

da

execução

da

AAA,

apresentando: quórum das reuniões das instâncias do Comitê; conteúdo
aprovado nas reuniões das instâncias do Comitê e resumo de seus
principais encaminhamentos, justificativa para o não cumprimento de
alguma ação prevista na AAA. O relatório deve ser analítico e deve
enfatizar os resultados, com análise das lições aprendidas e com
recomendações de aprimoramentos).
2 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Para a descrição das atividades planejadas, 04 (quatro) componentes foram estabelecidos,
cujo detalhamento é demonstrado a seguir.
2.1 - REUNIÕES PLENÁRIAS
É previsto na Agenda Anual de Atividades para o primeiro semestre, a realização de 01 (uma)
reunião ordinária; entretanto, para atender as demandas do Comitê, foram realizadas 02 (duas)
reuniões extraordinárias e 01 (uma) reunião ordinária, demonstradas no quadro que segue.
REALIZAÇÃO

REUNIÃO PLENÁRIA

Identificação

10ª Reunião Extraordinária

11ª Reunião Extraordinária

15ª Reunião Ordinária

Data

29/abril/2015

29/abril/2015

25-26/junho/2015

Frequência

75%

80%

75%

Ata
As Atas da 10ª Reunião Extraordinária e da 11ª Reunião Extraordinária, devidamente
aprovadas, podem ser acessadas em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Ata_10_Reuniao_Extraordinaria.pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Ata_11_Reuniao_Extraordinaria.pdf.
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Justifica-se que a Ata da 15ª Reunião Ordinária não foi ainda aprovada por força regimental, o
que somente acontecerá na próxima Reunião, razão pela qual não está disponível na página
eletrônica do Comitê.
Frequência
As listas de presença com a participação dos membros do Comitê podem ser acessadas em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_29.04.15.pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_29.04.15%20(1).pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_25.06.15.pdf; e
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_26.06.15.pdf.
Registro do conteúdo aprovado
Os documentos aprovados na Reunião Plenária, com os respectivos links de acesso na página
eletrônica do CBH Paranaíba, estão descritos a seguir:


Deliberação nº 49/2015 - Altera e aprova o Regimento Interno do Comitê da Bacia
Hidrográfica do rio Paranaíba CBH Paranaíba:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_49_2015_Regimento_Interno%20(2).pdf;



Deliberação nº 50/2015 - Define as atribuições, a composição e as regras de
funcionamento da Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI),
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_50_2015_Regimento_CTPI%20(3).pdf;



Deliberação nº 51/2015 - Define a natureza jurídica da Agência de Água da bacia
hidrográfica do rio Paranaíba:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_51_2015_Definicao_Modelo_Agencia%20(
1).pdf;



Deliberação nº 52/2015 – Disciplina a concessão de diárias aos membros da Plenária, dos
Órgãos Técnicos do Comitê e de colaboradores eventuais, em atendimento às
convocações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_52_2015_Normas_Concessao_Diarias.pdf;

 Deliberação nº 53/2015 - Ficam aprovados os valores de diárias a serem pagos pela ABHA
com recursos do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_53_2015_Valores_Diarias.pdf;
 Deliberação nº 54/2015 - Aprova o Plano de Educação Ambiental do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_54_2015_Plano_Educacao_Ambiental.pdf;
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 Deliberação nº 55/2015 - Aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, referente ao Exercício de 2014:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_55_2015_Relatorio_Atividades_CBH_Paran
aiba_2014.pdf;
 Deliberação nº 56/2015 - Aprova a Agenda de reuniões plenárias do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba para o período o exercício 2015-2017:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Deliberacao_56_2015_Agenda_Reunioes_Plenarias_201
5_2017.pdf;
 Moção nº 15/2015 - Recomenda ao IBAMA, ICMBio e IEF/MG que a compensação
ambiental do empreendimento AHE Davinópolis seja aplicada na Bacia Hidrográfica do rio
Paranaíba:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Mocao_015_2015_Compensacao_Ambiental_AHE_Davi
nopolis.pdf.

2.2 - CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (CTPI)
Em conformidade com a Agenda Anual de Atividades para o primeiro semestre de 2015, foram
realizadas 02 (duas) reuniões, podendo ser verificadas no quadro seguinte:
REALIZAÇÃO

CTPI

Identificação

29ª Reunião

30ª Reunião

Data

12-13/março/2015

21/maio/2015

Frequência

66%

46%

Ata
Justifica-se que até a presente data, a Coordenação da CTPI ainda não encaminhou à
Secretaria Executiva a Ata da 29ª Reunião da CTPI aprovada.
Vale registrar que a Ata da 30ª Reunião, realizada em 21.06.2015, ainda não foi aprovada, o
que somente acontecerá na próxima reunião.
Frequência
As listas de presença comprovando a frequência dos integrantes da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional podem ser acessadas em:
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file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_12.03.15%20(1).pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_13.03.15%20(1).pdf; e
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_21.05.15.pdf.
Registro do conteúdo
A síntese dos principais pontos deliberados pela CTPI pode ser assim descrita:


Aprovação da minuta de deliberação que aprova o Plano de Educação do CBH Paranaíba;



Prorrogação das atividades do GT Agência e Cobrança;
Portaria nº 28/2015 - Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho
Agência e Cobrança
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Portaria_CTPI_28_2015_Altera_art_9_Portaria_CTPI_21
_2013.pdf.

 Aprovação da minuta deliberação que define a natureza jurídica da Agência de Água da
bacia hidrográfica do rio Paranaíba;
 Apreciação das propostas de alteração do Regimento Interno do CBH Paranaíba e de seus
desdobramentos;
 Aprovação da minuta de deliberação que define as regras de admissibilidade para as
reuniões do CBH Paranaíba.

2.3 - GRUPOS DE TRABALHO (GTs)
Em cumprimento às decisões da CTPI, os Grupos de Trabalho formalmente constituídos estão
desenvolvendo suas atividades, podendo ser demonstrado abaixo o total de reuniões já
realizado por assunto específico, com o respectivo percentual de participação dos membros.
GRUPOS DE TRABALHO
REALIZAÇÃO
Agência e Cobrança

Capacitação

12 e 13.02.15 - 61%
Data e
Frequência

09 e 10.04.15 – 46%

Frequência
média

56%

11.02.15 - 57%

Educação
Ambiental

Revisão
Regimental

São Marcos

19.02.15 - 71%

21.05.15 – 40%

71%

40%

Plano

10.02.14 - 41%
11.02.14 - 50%

21.05.15 – 45%

11 e 12.06.15 – 61%

57%

45%

45%
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a) Grupo de Trabalho Agência e Cobrança (GTAC)
Atendendo programação do GTAC, foram realizadas 03 (três) Reuniões do Grupo, sendo
gerado um relatório em cada um dos eventos.
Frequência
As listas de presença do Grupo de Trabalho Agência e Cobrança podem ser acessadas em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_12.02.15.pdff;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_13.02.15.pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_09.04.15.pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_10.04.15.pdf;
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_11.06.15.pdf; e
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_12.06.15.pdf.
.
Registro de conteúdo
Os relatórios elaborados, e devidamente aprovados, podem ser acessados nos links abaixo:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relatorio_5_Reuniao_GTAC_12e13.02.15aprovado09.04.15.pdf;

file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relato_6_Reuniao_GTAC.pdf; e
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relato_7_Reuniao_GTAC.pdf.
.
b) Grupo de Trabalho Capacitação (GT Capacitação)
O Grupo de Trabalho realizou 01 (uma) reunião concomitante com a 6ª Reunião do Grupo de
Trabalho de Educação Ambiental, conforme conteúdo demonstrado abaixo.
Frequência
A lista de presença do Grupo de Trabalho Capacitação pode ser acessadas em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_10e11.02.15%20(1).pdf.
Registro de Conteúdo
O relatório que comprova os assuntos em discussão está disponível em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relatorio_6_RO_10.02.15%20(1).pdf.
c) Grupo de Trabalho Educação Ambiental (GT Educação Ambiental)
Foi realizada 01 (uma) Reunião Ordinária e 01 (uma) Reunião Extraordinária do Grupo de
Trabalho, conforme conteúdo demonstrado abaixo.
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Frequência
As listas de presença do Grupo de Trabalho Educação Ambiental estão disponibilizadas em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_10e11.02.15.pdf.
Registro de conteúdo
Os relatórios que comprovam a realização das reuniões podem ser acessados nos links
abaixo.
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relatorio_6_RO_10.02.15%20(1).pdf; e
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relatorio_4_RE_11.02.15%20(1).pdf.
d) Grupo de Trabalho Revisão Regimental (GTR)
Foi realizada 01 (uma) Reunião do Grupo, conforme pauta abaixo:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Pauta_2_Reuniao_GTR.pdf.
e) Grupo de Trabalho São Marcos (GT São Marcos)
Foi realizada 01 (uma) reunião do Grupo de Trabalho, conjunta com a 2ª Reunião do GT Plano
e 30ª Reunião da CTPI, conforme conteúdo demonstrado abaixo.
Frequência
A lista de presença do Grupo de Trabalho São Marcos está disponibilizada em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_21.05.15.pdf.
Registro de conteúdo
O relatório que comprova a realização da reunião pode ser acessado no link abaixo.
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relato_Pauta_30CTPI_2GTPLANO_2GTSM.pdf.
f) Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do PRH (GT Plano)
Foi realizada 01 (uma) reunião do Grupo de Trabalho, conjunta com a 5ª Reunião do GT São
Marcos e 30ª Reunião da CTPI, conforme conteúdo demonstrado abaixo.
Frequência
A lista de presença do Grupo de Trabalho Plano está disponibilizada em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_21.05.15.pdf.
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Registro de conteúdo
O relatório que comprova a realização da reunião pode ser acessado no link abaixo.
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Relato_Pauta_30CTPI_2GTPLANO_2GTSM.pdf.
2.4 - AÇÕES DA DIRETORIA
De maneira sintética, este relatório apresenta também uma síntese mensal das principais
atividades da Diretoria do CBH Paranaíba.
Janeiro/2015


29.01.2015: realização de reunião com a Secretaria Executiva e Agência de Publicidade
Franco Propaganda para alinhamento das atividades do primeiro bimestre.

Março/2015


16.03.15: realização de reunião com a Secretaria Executiva para alinhamento das
atividades do segundo bimestre;



25.03.2015: realização de reunião com as Diretorias dos Comitês de rios afluentes goianos
ao Paranaíba, com o objetivo de promover a integração entre os Comitês e estruturar as
políticas de recursos hídricos em prol de uma gestão efetiva e participativa.
A notícia pode ser acessada em:
http://cbhparanaiba.org.br/noticia/158/cbh-parana-ba-se-re-ne-com-comit-s-goianos.html.

Abril/2015


28.04.15: realização do 1º Seminário de Integração – Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba que como objetivo incentivar a articulação e integração das ações dos
Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e do Distrito Federal na gestão
das águas na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
A lista de presença e a notícia podem ser acessados em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_28.04.15.pdf; e
http://cbhparanaiba.org.br/noticia/163/cbh-parana-ba-realiza-1-semin-rio-de-integrao.html.

Junho/2015


01.06.15: realização de reunião com a Secretaria Executiva para ajustes da 15ª
Reunião Ordinária.
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02.06.15: realização de reunião com o Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso Sul e participação na abertura
das atividades em comemoração ao mês do meio ambiente.
A notícia pode ser acessada em:
http://cbhparanaiba.org.br/noticia/166/diretoria-visita-mato-grosso-do-sul-e-se-encontracom-presidente-da-ana.html.

3 - ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO
Em cumprimento, ainda, às disposições do Programa de Trabalho, e atendendo agenda
previamente estabelecida, foi realizada em 12 de fevereiro de 2015, a 1ª Reunião de
Acompanhamento do Contrato de Gestão, com a participação de representante da Comissão
de Acompanhamento do Contrato de Gestão (CACG) da Agência Nacional de Águas (ANA), de
membros do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBH Paranaíba e
de representantes da ABHA, como Entidade Delegatária.
A lista de presença da reunião pode ser acessada em:
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Lista_Presenca_12.02.15%20(1).pdf.
Como objetivo dessa reunião, os resultados alcançados durante o exercício de 2014 foram
apresentados, assim como o demonstrativo de receitas e despesas, ressaltando que a
documentação comprova a regularidade na execução do Contrato de Gestão.
Registra-se que os relatórios da Comissão e do Grupo de Acompanhamento ainda não foram
disponibilizados.
Vale lembrar que mais duas reuniões de acompanhamento do Contrato de Gestão deverão ser
realizadas até o final do exercício 2015.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se pelo disposto neste documento que a execução das atividades previstas pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba está em conformidade com a Agenda Anual
estabelecida pela Diretoria, ressalvando que boa parte dos Grupos de Trabalho constituídos
ainda não tiveram seus produtos integralmente apresentados, conforme disposto no parágrafo
seguinte.
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Não existe, portanto, registro de qualquer fator adverso que possa comprometer ou inviabilizar
os trabalhos previstos para o ano em curso. Ressalta-se que os produtos gerados pelos
Grupos de Trabalho constituídos, quando esgotadas as discussões, serão devidamente
apreciados pela Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI), com a posterior
tramitação dos encaminhamentos respeitando as normativas regimentais do CBH Paranaíba.

Araguari - MG, 27 de julho de 2015.

ORIGINAL ASSINADO
Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

DE ACORDO: 27 de julho de 2015.

ORIGINAL ASSINADO
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Assessoria Jurídica

