Relatório da 3ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba
Data: 07.06.17
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia - GO

Membros Presentes: Bruno Gonçalves dos Santos, Ivan Bispo, Elaine Lopes Noronha Farinelli e
Paulo Sérgio Gomes.
Demais Participantes: Aline Luciana Dias, Cynthia Roberta Barbosa Santos Guerra, Márcio Rosa
Rodrigues de Freitas e Sérgio Alves.
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 3ª Reunião do GT Integração. O senhor Bruno Gonçalves (Coordenador do
GT Integração) agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião as 14h20. Informou que
participou da 2ª Reunião da Comissão Eleitoral do CBH Paranaíba, realizada no dia 11 de maio,
em Brasília, para apresentar o posicionamento do GT Integração no que se refere as normas do
processo eleitoral. Disse que explicou à Comissão Eleitoral que os membros do GT Integração
entendem que a melhor forma de condução do processo seja realizando inscrição abrangentes
para todos os interessados da bacia, porém tendo direito a voto nas Plenárias Eleitorais apenas os
membros dos Comitês Estaduais, que atuariam como delegados eleitorais, pois entendem que
desta forma o processo não é excludente e garante a integração da bacia. Falou que durante a
reunião os membros da Comissão concordaram com a proposta apresentada e iniciaram a
elaboração da minuta das normas do processo com base nesta decisão, porém próximo ao término
da reunião um membro da Comissão teve um entendimento de tudo que havia sido discutido e
não concordou que o processo fosse conduzido desta forma. Considerando que a reunião estava
processo a finalizar e a maioria dos membros haviam ido embora o Coordenador decidiu que
seria mais prudente que o membro que foi contrário ao que estava sendo elaborado, apresentasse
seu posicionamento na próxima reunião da Comissão em que estivessem presentes a maioria dos
membros. Disse que outra reunião da Comissão Eleitoral foi realizada nos dias 01 e 02 de junho,
mas devido a compromissos assumidos não pode participar. Informou que nesta reunião a
Comissão Eleitoral decidiu que o Regimento Interno será aplicado na condução do processo
eleitoral e a composição do CBH Paranaíba se dará por meio da indicação dos Comitês Estaduais
e não haverá definição de vaga por Comitê Estadual, os Comitês deverão se articular durante as
Plenárias Setoriais e definir quais instituições irão ocupar as vagas junto ao CBH Paranaíba.
Disse que essa a proposta será apresentada na Reunião Plenária do CBH Paranaíba, que será
realizada no dia 29 de junho, em Itumbiara. O senhor Márcio Freitas (ANA) sugeriu que o GT
Integração realize reunião com os Presidentes e Secretários dos Comitês Estaduais para discutir
a importância do processo eleitoral do CBH Paranaíba para que não tenha-se o risco de haver
baixa participação de membros de determinados Comitês nas Plenárias Setoriais. Disse que o
CBH Paranaíba precisa apoiar o fortalecimento dos Comitês Estaduais. O senhor Bruno
Gonçalves sugeriu que após aprovação das normas do processo eleitoral que o GT Integração

realize reunião com as Diretorias dos Comitês Estaduais para que todos se empoderem do
processo de mobilização. Ficou definido que a reunião com as Diretorias dos Comitês Estaduais
será realizada no mês de agosto.
2. Aprovação do Relatório da 2ª Reunião do GT Integração. O Relatório foi aprovado sem
alterações.
3. Preparação para o 2º Seminário de Integração do CBH Paranaíba. O senhor Bruno
Gonçalves explicou que conforme discutido nas reuniões anteriores o grupo tem como uma de
suas atribuições realizar o 2º Seminário de Integração. Solicitou aos componentes do grupo que
apresentassem suas sugestões de temas. Sugeriu como tema uma apresentação do Conselho de
Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais para explicar a padronização dos Regimentos
Internos de Minas Gerais. Justificou que o CER-MG aprovou a Deliberação Normativa nº 52 de
30 de junho de 2016, que estabelece as diretrizes gerais, os princípios e fundamentos para
subsidiar a elaboração dos Regimentos Internos dos Comitês de Bacias Hidrográficas. O senhor
Márcio Freitas (ANA) sugeriu como tema: Discussão sobre as possiblidades de Agência Única,
Plano de Aplicação e Apresentação pelos Comitês Estaduais das experiências quanto elaboração
de Regimento Interno, Processo Eleitoral e Apoio dos estados para o fortalecimento do Comitê.
O senhor Paulo Gomes (CBH Santana Aporé) sugeriu como tema: Agenda água: modelo
estratégico de integração; Apresentações dos Comitês Estaduais: ações e dificuldades
enfrentadas, a gestão ideal e as prioridades futuras; Agenda coletiva e um manual orientativo
para os membros que compõe os Comitês; A sustentabilidade dos Comitês na gestão
participativa: ações de educação ambiental, divulgação e comunicação social. Ficou definido que
as propostas de temas serão consolidadas e na próxima reunião será finalizada a programação do
Seminário. Ficou definido que o Seminário será realizada na cidade de Goiânia-GO, nas possíveis
datas: 30 de outubro, 30 de novembro ou 13 e 14 de dezembro.
4. Minuta de Deliberação que institui, define as atribuições, a composição e as regras de
funcionamento da Câmara Técnica de Integração. O senhor Bruno Gonçalves explicou que
conforme definido na última reunião do Grupo a Secretaria Executiva elaborou uma minuta de
deliberação que propõe a criação da Câmara Técnica de Integração do CBH Paranaíba. Foi feita
a leitura da minuta de deliberação. Os membros fizeram as contribuições para minuta de
deliberação que irá instituir a Câmara Técnica de Integração – CTI do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba e define as atribuições, a composição e diretrizes para seu
funcionamento. Com as seguintes atribuições: I – Propor estratégias de articulação com os
Comitês Estaduais da bacia do rio Paranaíba com vistas à implementação integrada das ações
deliberadas pelo CBH Paranaíba; II – Propor e apoiar 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; III - Propor a realização de Seminários, voltado para
avaliação dos mecanismos e processos de implementação de ações integradoras entre os CBHs
da Bacia do Paranaíba, apresentando proposta de organização e temática com o apoio da
Secretaria Executiva do CBH Paranaíba; IV – Propor normativas e deliberações a serem
submetidas à decisão do Plenário do CBH Paranaíba e dos Comitês Estaduais, relativas aos
instrumentos de gestão de recursos hídricos, de forma integrada e harmonizada, observada a
legislação pertinente; V – Acompanhar a implementação dos Planos de Recursos Hídricos na
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e dos seus Planos de Ação com vistas a identificar ações
integradoras e de otimização de recursos financeiros e humanos e sugerir as providências
necessárias para a melhoria da execução das atividades e VI – Articular e propor adequações dos
Regimentos Internos dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba visando atender aos

princípios de integração. A CTI será composta por até 11 (onze) membros, sendo 2 (dois)
representantes da Diretoria do CBH Paranaíba e 1 (um) representante de cada Comitê Estadual
da bacia, preferencialmente o Presidente ou um membro do Comitê por ele indicado. A senhora
Elaine Farinelli (CBH Meia Ponte) solicitou que fosse registrado em ata que não concordou
com a composição da Câmara, considerando que acredita que a melhor composição seja um
representante de cada segmento, pois deve haver paridade, conforme é na composição da Plenária
do CBH Paranaíba e na Câmara Técnica de Planejamento Institucional. Os membros do grupo
aprovaram a minuta de deliberação que propõe a criação da Câmara Técnica de Integração do
CBH Paranaíba. A referida deliberação será encaminhada para apreciação da CTPI.
5. Encerramento. O senhor Bruno Gonçalves (Coordenador do GT Integração) informou que
a próxima reunião será realizada no dia 05 de julho, em Uberlândia-MG, com a seguinte pauta:
Fechamento da programação do Seminário de Integração e Avaliação da definição do processo
eleitoral. A senhora Elaine Farinelli (CBH Meia Ponte) disse que se o ponto de pauta for apenas
o fechamento da programação do Seminário não há necessidade de reunir, a consolidação pode
ser feita por e-mail entre os membros. O senhor Bruno Gonçalves agradeceu a presença de todos,
encerrando a reunião as 17h20.

