Caros membros do GTAC, Diretoria do CBH Paranaíba e Coordenador da
CTPI,
Conforme acordado repasso a vocês um breve relato da oficina sobre
Agências, ocorrida nos dias 28 e 29 de abril, na cidade de Goiânia.
Treze representantes do GTAC estiveram presentes na Oficina.
A abertura da oficina se deu com a presença da Secretária de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Estado de Goiás, em exercício, Sra. Jackeline e do
superintendente de Recursos Hídricos, Sr. Augusto de Araújo Almeida Netto,
que deram as boas vindas ao Estado de Goiás, agradeceram a presença de
todos os participantes, desejando a todos uma excelente Oficina.
Agradecemos todo o apoio que nos foi dado pelo Estado de Goiás, que
patrocinou a realização do Oficina e a participação de todos os representantes
do GTAC e convidados.
Em seguida o primeiro bloco da Oficina foi aberto com uma apresentação do
Sr. Nelson Netto de Freitas, Gerente de Recursos Hídricos da ANA, que
abordou os aspectos legais sobre agência de água, as funções técnicas e de
secretaria executiva. A apresentação foi seguida de um debate, que contou
com a participação dos convidados das Agencias AGEVAP e PCJ, que
contribuíram com suas experiências na elucidação das questões apresentadas,
Os estados de Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, cujos representantes
estavam presentes na reunião, também fizeram uma abordagem dos aspectos
das legislações estaduais sobre agências de água, sendo que Minas Gerais
aprofundou um pouco mais uma vez que já existem no Estado Entidades
Equiparadas das funções de Agência de Água, inclusive na Bacia do
Paranaíba.
Dando início ao segundo bloco de atividades o Sr. Leocádio Alves Pereira,
Diretor Presidente da ABHA – Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, apresentou entidade
que recebeu a equiparação à Agência de Bacia, e atua como a Agência do
CBH Araguari. Foi apresentado um breve histórico da ABHA, sua estrutura,
atividades desenvolvidas, recursos arrecadados em 2010, previsão para 2011
e 2012, plano de aplicação desses recursos e o contrato de gestão da ABHA
com o IGAM.
Esta apresentação suscitou uma boa discussão e o Sr. Leocádio pode sanar
dúvidas dos membros do GTAC a respeito do desenvolvimento das atividades
da ABHA, encerrando aqui as atividades do primeiros dia da Oficina.
O segundo dia com a apresentação do Sr. Edson Fujita, Diretor da AGEVAP Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia do CBH
Paraíba do Sul, apresentou em detalhes a AGEVAP, sua estrutura, as

atividades que desempenha, mostrou as dificuldades encontradas, as formas
de controle existentes, o contrato de gestão da AGEVAP com a ANA, que
trabalha com a definição de metas aferidas por indicadores, os recursos
financeiros
e
seu
plano
de
aplicação.
Em Seguida o Sr. Sergio Razera, Diretor da Fundação PCJ, Entidade
Delegatária das funções de Agência de Água dos Comitês PCJ, realizou sua
apresentação enfatizando alguns dos pontos ressaltados pela AGEVAP,
apresentando a estrutura da Fundação PCJ, discutindo sobre a questão da
personalidade jurídica da Agência, as atividades desempenhadas, as fontes de
recursos
e
os
custos
para
o
funcionamento
da
Agência.
Finalizadas as apresentações os representantes das três entidades presentes
– ABHA, AGEVAP e Fundação PCJ responderam os questionamentos dos
membros
do
GTAC.
No início da tarde do dia 29 ocorreu a reunião do GTAC.
Infelizmente a participação foi muito pequena, dos treze membros presentes na
Oficina, somente sete pessoas permaneceram na reunião do Grupo.
Na reunião foi feito uma breve avaliação da Oficina, onde todos manifestaram
ter sido muito interessante, agregando conhecimento sobre um tema ainda
pouco
discutido
na
Bacia.
Em seguida a Coordenadora do GTAC expôs detalhadamente a situação atual
do CBH Paranaíba e do funcionamento da Secretaria Executiva, que hoje
funciona na UAR Itumbiara e das dificuldades encontradas pela ANA para a
sua manutenção, enfatizou a necessidade do Comitê ter um apoio mais
qualificado; relembrou que a estratégia de contratação de uma OSCIP não teve
o sucesso esperado; que a Bacia do Paranaíba tem uma entidade que atua
como Agencia de Bacia do CBH Araguari, a ABHA; que a ABHA é uma
alternativa a ser considerada para desempenhar as atribuições de SECEX,
sugerindo ao GTAC avaliar esse encaminhamento. Comunicou que uma
primeira aproximação da Diretoria do CBH Paranaíba com a ABHA já foi
realizada, para saber se haveria interesse da ABHA em assumir essa função e
que o tema estava sendo trazido ao GTAC para ser discutido.
Nesse momento o Sr. João Clímaco, representante do FONASC no Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, que participou da reunião como convidado,
uma vez que o FONASC está representado na reunião por uma outra pessoa,
pediu a palavra sugerindo que antes de se realizar este tipo de discussão
deveria-se discutir princípios e critérios para a definição de uma Agência.
Foi-lhe informado que passamos a Oficina apresentando e discutindo
exatamente
isso,
usando
experiências
existentes.
Uma discussão sobre o tema se desenvolveu e a coordenação do GTAC
sugeriu um encaminhamento, que o GT pudesse encaminhar à CTPI a
indicação da ABHA como Agência de Bacia do CBH Paranaíba, para
desempenhar a princípio as funções de Secretaria Executiva do Comitê.
O Sr. Joanaldo, representante de FURNAS no GTAC sugeriu que esta
discussão fosse adiada para uma reunião futura, que poderia ocorrer no dia 19

de maio, antes da reunião da CTPI em Uberlândia, uma vez que a
representatividade do GTAC nesta reunião estava muito baixa.
Com a concordância dos presentes foi convocada uma reunião do GTAC
para do dia 19 de maio, em Uberlândia, onde discutiremos a indicação da
ABHA como Agência de Bacia do CBH Paranaíba, para desempenhar a
princípio as funções de Secretaria Executiva do Comitê. Foi ainda
informado que para que isso ocorra existe todo um processo de discussão,
iniciando no GTAC, devendo ser encaminhado à CTPI, à plenária do CBH
Paranaíba, que se estiver de acordo solicitará ao CNRH a delegação das
funções de Agencia de Água para a ABHA. Somente depois de passar por
todas estas etapas é que a ANA poderá assinar um contrato de gestão com a
entidade delegatária das funções de agencia de água e repassar o recurso
previsto para seu funcionamento, uma vez que não se tem cobrança na Bacia
do Paranaíba, este recurso seria o proveniente da cobrança do setor elétrico.
Feitos
todos
os
esclarecimentos
a
reunião
foi
encerrada.
Esperamos poder aprofundar esta discussão em nossa próxima reunião,
quando
contamos
com
a
participação
de
todos.
Atenciosamente,
Viviani
Coordenadora
Agência
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