Relatório da 1ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba
Data: 10.04.17
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO

Membros Presentes: Bento de Godoy Neto, Deivid Lucas de Oliveira, Bruno Gonçalves dos
Santos, Ivan Bispo, Elaine Lopes Noronha Farinelli, Hallyne Araújo Ferreira, Patrícia Valls e Silva
e Paulo Sérgio Gomes.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra, Fernando Melo, Leonardo Sampaio
Costa e Sérgio Leal.
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião do GT Integração. O Presidente do CBH Paranaíba, senhor Bento de
Godoy Neto fez um breve histórico do objetivo da integração no CBH Paranaíba. Disse que o
CBH Paranaíba no escopo de sua criação foi criado para ser um Comitê de Integração. Falou que
hoje a bacia do rio Paranaíba está com todos Comitês de rios afluentes instalados, totalizando 9
Comitês de Bacia, sendo 4 (quatro) no estado de Goiás, 3 (três) em Minas Gerias, 1 (um) no
Distrito Federal e 1 (um) no Mato Grosso do Sul. Falou que o CBH Paranaíba precisa se tornar
de fato um Comitê de Integração. Disse que anseia por fazer um papel importante na bacia, fazer
a diferença. Explicou que o GT Integração foi criado para ser o ponta pé inicial para a integração
entre os Comitês da Bacia. Explicou que a atribuição do Grupo é estabelecer estratégias para
integração dos CBHs de rios afluentes do rio Paranaíba. Esclareceu que o Grupo tem o prazo de
6 (seis) meses para conclusão dos trabalhos.
2. Definição da Coordenadoria e Relatoria do GT Integração. O senhor Bruno Gonçalves dos
Santos, representante do CBH AMAP colocou seu nome à disposição para assumir a
Coordenadoria do GT e a senhora Hallyne Araújo Ferreira, representante do CBH Rios dos Bois
colocou seu nome à disposição para Relatoria. Não havendo mais manifestação, os membros do
GT Integração aprovaram por aclamação o nome do senhor Bruno Gonçalves dos Santos
representante do CBH Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba para Coordenadoria e a senhora
Hallyne Araújo Ferreira representante do CBH rio dos Bois para Relatoria. A senhora Hallyne
Ferreira perguntou se os membros do GT receberão apoio financeiro para participar das reuniões.
A senhora Cynthia Guerra respondeu que a princípio a Diretoria do CBH Paranaíba definiu que
o custeio será apenas para os representantes da Sociedade Civil em seus respectivos Comitês. O
senhor Ivan Bispo disse que no âmbito do GT Integração todos os membros estão representando
Comitês e não segmentos. Ficou definido que todos os membros do Grupo receberão apoio
financeiro para participarem das reuniões.
3. Definição de um membro do GT Integração para compor a Comissão Eleitoral do CBH
Paranaíba. O senhor Leonardo Costa, Coordenador da Comissão Eleitoral, explicou que o

processo eleitoral do CBH Paranaíba será diferente dos realizados anteriormente, pois de acordo
com o Regimento Interno do Comitê a composição do CBH Paranaíba deve se dar por meio dos
Comitês Estaduais, por esta razão a Diretoria do CBH Paranaíba acredita ser legitima a
participação de um membro do GT Integração na Comissão Eleitoral visto que no grupo todos
os Comitês estão representados, o que facilitará a discussão. Falou que a próxima reunião do
Grupo será realizada amanhã, dia 11 de abril. Os membros tiveram dificuldade em definir um
nome para compor a Comissão Eleitoral visto que ninguém estava programado para permanecer
em Goiânia. A senhora Elaine Farinelli, representante do CBH Meia Ponte disse poderá
representar o Grupo na Comissão Eleitoral, considerando que a Reunião será em Goiânia e ela
terá mais facilidade para participar por residir na Capital. Falou que posteriormente, caso outro
membro tenha interesse em ocupar a vaga ela não terá nenhum problema em deixar a
representação.
4.

Definição do Cronograma de Atividades. Foi aprovado o seguinte calendário de reuniões: 2ª
Reunião (03 de maio em Uberlândia – MG); 3ª Reunião (07 de junho em Goiânia – GO); 4ª
Reunião (05 de julho em Uberlândia – MG); 5ª Reunião (08 de agosto em Goiânia – GO); 6ª
Reunião (05 de setembro em Uberlândia – MG) e 7ª Reunião (04 de outubro em Goiânia – GO).

5.

Desenvolvimento dos trabalhos. O senhor Bento de Godoy relembrou que o GT Integração tem
como atribuição estabelecer estratégias para integração dos Comitês de rios afluentes do rio
Paranaíba, o que é algo bem amplo. Explicou que o Processo Eleitoral do CBH Paranaíba, gestão
2018/2021 será por meio de indicação dos Comitês Estaduais. Explicou que o Regimento Interno
do CBH Paranaíba não distribui as vagas por Comitê Estadual e sim por Unidade da Federação
e Segmento. Disse que irá precisar do apoio do GT para propor a distribuição de vagas por CBH
Estadual. Falou que a Comissão Eleitoral ficará responsável por elaborar as normas do processo,
mas pretende que a definição de vagas fique a cargo do grupo pois é a instância mais legitima
para fazer esse trabalho. Explicou que o CBH Paranaíba é composto por 45 membros, sendo que
destes 7 (sete) vagas são destinadas ao Poder Público e aos Órgãos Gestores dos Estados. Restam
38 (trinta e oito) vagas, sendo 17 (dezessete) para o Estado de Goiás, 15 (quinze) para o Estado
de Minas Gerais, 5 (cinco) para o Distrito Federal e 1 (uma) para o Estado do Mato Grosso Sul
e estas vagas precisam ser distribuídas por Comitê Estadual. O senhor Bento de Godoy
apresentou uma proposta de distribuição de vagas, informando que foi considerado para essa
proposta as características de cada bacia. Solicitou aos membros que avaliem a proposta. O
senhor Bruno Gonçalves disse que nesta reunião não é possível finalizar a proposta pois cada
representante precisa discutir com seus pares. Ficou definido que os membros do Grupo irão
discutir com seus pares e na próxima reunião será apresentada a proposta final que será
encaminhada a Comissão Eleitora. A senhora Cynthia Guerra informou que de acordo com o
Contrato de Gestão celebrado com a ANA há duas metas de integração, sendo a realização de
uma reunião de integração com participação de todos os comitês instalados na bacia, órgãos
gestões e ANA e também a realização de um Seminário de Integração. O senhor Bruno disse que
estas atividades serão trabalhadas na agenda do grupo. Os membros discutiram algumas

possibilidades de temática para o Seminário de Integração. O senhor Sérgio Leal sugeriu que os
Comitês Estaduais apresentem suas expectativas em relação ao CBH Paranaíba. O senhor Ivan
Bispo disse que precisa haver um nivelamento de conhecimento da bacia através do
geoprocessamento. A senhora Hallyne Ferreira falou que é primordial um nivelamento entre os
membros do Comitê, pois muitos não tem conhecimento de suas atribuições. Ficou definido que
na próxima reunião será discutido proposta de tema para o Seminário.

