Relatório da 2ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba
Data: 03.05.17
Local: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Uberlândia - MG

Membros Presentes: Bruno Gonçalves dos Santos, Ivan Bispo, Elaine Lopes Noronha Farinelli,
Hallyne Araújo Ferreira, Edvaldo Assis Melo e Paulo Sérgio Gomes.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Santos Guerra, Nádia Mariany Gomes R.
Guimarães, Márcio Rosa Rodrigues de Freitas e Thiago Alves do Nascimento.
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 2ª Reunião do GT Integração. O senhor Thiago Alves do Nascimento, Presidente
Interino do CBH Araguari, abriu a Reunião informando que o senhor Bruno Gonçalves,
Coordenador do GT Integração, iria se atrasar. Falou da importância em se inserir os Comitês
Estaduais nas discussões da bacia do rio Paranaíba. Informou que os Comitês Mineiros estão
realizando processo eleitoral e que até o mês de outubro os novos conselheiros estarão
empossados bem como as novas Diretorias. Disse que não existe uma informação difundida nos
Comitês Estaduais da importância do CBH Paranaíba para uma gestão integrada. Informou que
todos os Comitês Estaduais passaram recentemente por Revisão do Regimento Interno. O senhor
Bruno Gonçalves, Coordenador do GT Integração, pediu desculpas pelo atrasado, agradeceu a
presença de todos e ao senhor Thiago Nascimento pela fala de abertura. O senhor Bruno
Gonçalves falou da importância de se efetivar a integração e que não fique apenas no papel e na
intenção, mas que a integração na bacia aconteça de fato.
2. Aprovação do Relatório da 1ª Reunião do GT Integração. O Relatório foi aprovado sem
alterações.
3.

Explanação da decisão da Comissão Eleitoral quanto a aplicabilidade do Regimento do
Interno do CBH Paranaíba no processo eleitoral, gestão 2018-2021. O senhor Bruno
Gonçalves informou aos membros do Grupo que recebeu um e-mail do Coordenador da
Comissão Eleitoral do CBH Paranaíba, senhor Leonardo Costa, informando que o Grupo não
precisaria mais se dedicar o trabalho de definir a distribuição de vagas da Plenária do CBH
Paranaíba por Comitê Estadual, visto que o processo eleitoral não seguiria mais este escopo.
Informou que convidou o senhor Leonardo Costa para participar desta reunião e apresentar a
decisão da Comissão Eleitoral. Disse que o senhor Leonardo Costa não pode comparecer mas
indicou a senhora Elaine Farinelli, membro da Comissão Eleitoral representando o GT
Integração para falar sobre a decisão da Comissão Eleitoral. A senhora Elaine Farinelli explicou
que durante a 1ª Reunião da Comissão Eleitoral quando foi apresentada a proposta de condução
do processo eleitoral do CBH Paranaíba, no qual só poderia concorrer ao pleito as instituições
que atualmente compõe os Comitês Estaduais e a distribuição de vagas entre os Comitês
Estaduais seria proposto pelo GT Integração, disse que a Comissão Eleitoral foi unanime em
não realizar o processo eleitoral como está no Regimento Interno, pois não veem aplicabilidade

e acreditam que o processo realizado desta forma seria um processo excludente. Disse que
apenas as instituições que estão nos Comitês Estaduais poderiam compor o CBH Paranaíba,
sem mencionar o fato de que quando foi realizado o processo eleitoral dos Comitês Estaduais
as instituições não estavam informadas que para participar do CBH Paranaíba deveriam estar
nos Comitês Estaduais. Falou que caso a Comissão Eleitoral seguisse por esse caminho poderia
ter o processo eleitoral impugnado. O senhor Bruno Gonçalves disse que deixar os Comitês
Estaduais fora do processo é deixar de integrar. O senhor Ivan Bispo disse que a integração
começa tendo-se membros em comuns, com discussões comuns e não cabe a Comissão Eleitoral
definir se irá aplicar o Regimento Interno do Comitê o Regimento existe para ser cumprido. O
senhor Márcio Freitas (ANA) sugeriu que seja feito um misto, tendo-se vagas destinadas aos
segmentos e as unidades da federação e vagas destinadas aos Comitês Estaduais. O senhor
Bruno Gonçalves disse que as vagas para os Comitês Estaduais precisam estar garantidas. Falou
que a composição do CBH Paranaíba por meio dos Comitês Estaduais é uma forma de integrar,
porém não é a única. Disse que o Grupo pode pensar em outras formas de integração e uma
delas seria propor ao CBH Paranaíba a criação de uma Câmara Técnica de Integração. O senhor
Bruno Gonçalves tentando uma alternativa entre o posicionamento do Grupo e o
posicionamento da Comissão Eleitoral propôs que seja realizado um processo eleitoral com
inscrição abrangente para todos os interessados da bacia do rio Paranaíba, porém nas Plenárias
Eleitorais só teria direito a voto as instituições que compõe os Comitês Estaduais. O senhor
Ivan Bispo solicitou que seja registrado que ele exige que o Regimento Interno do CBH
Paranaíba seja cumprido na execução do processo eleitoral. O senhor Bruno Gonçalves
solicitou aos membros do Grupo que analisassem sua proposta. Os membros foram favoráveis
a proposta apresentada pelo senhor Bruno Gonçalves e ficou definido que o Coordenador do
GT Integração irá solicitar ao Coordenador da Comissão Eleitoral um espaço durante a 2ª
Reunião da Comissão que será realizada no dia 11 de maio para apresentar a proposta do Grupo,
em que o CBH Paranaíba realize o processo eleitoral com inscrição abrangente 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.
4.

Continuidade dos trabalhos do GT Integração. O senhor Bruno Gonçalves explicou que o
Grupo tem 6 (seis) meses para apresentar o trabalho final que é a definição de estratégias para
integração na bacia do rio Paranaíba. Disse que acredita que uma das estratégias é a criação de
uma Câmara Técnica de Integração com caráter permanente. Sugeriu que a Câmara seja
composta pelos Presidentes dos Comitês Estaduais instalados na bacia do rio Paranaíba. A
senhora Elaine Farinelli concorda com a proposta da criação da Câmara Técnica de Integração,
porém não concorda que a composição seja restrita aos Presidentes, cada Comitê deve ter
autonomia para indicar o representante que julgar mais adequado. O senhor Márcio Freitas disse
que na Deliberação pode conter um artigo que normatiza que a Câmara será composta pelos
Presidentes dos Comitês Estaduais ou representantes por eles indicados. Sugeriu que na
composição da Câmara tenha vagas destinadas aos Órgãos Gestores. O senhor Ivan Bispo disse
que a Entidade Delegatária tem um papel fundamental na integração por meio dos Planos de
Bacia e do geoprocessamento e essas informações devem ser disponibilizadas a todos os
Comitês. O senhor Paulo Gomes disse que faz um trabalho de shape file na bacia do Santana
Aporé e essas informações podem ser repassadas a ABHA para que seja disponibilizada para
os Comitês. A Secretaria Executiva ficou encarregada de elaborar uma minuta de deliberação
para criação da Câmara Técnica de Integração que será analisada na próxima reunião do Grupo.

5. Preparação para o 2º Seminário de Integração do CBH Paranaíba. O senhor Bruno
Gonçalves disse que é meta deste Grupo realizar o 2º Seminário de Integração. O senhor Ivan

Bispo disse que para preparar o Seminário o Grupo precisa se aprofundar na realidade de cada
Comitê. O senhor Bruno Gonçalves disse que o Grupo de Trabalho tem apenas 6 meses para
realização dos trabalhos, ou seja, é um prazo curto. Falou que essas ações podem ser executadas
pela Câmara Técnica de Integração que será uma instância permanente e o Grupo pode focar o
trabalho na articulação para condução do processo eleitoral do CBH Paranaíba, Capacitação
básica para os membros dos Comitês Estaduais e criação da Câmara Técnica de Integração. O
senhor Ivan Bispo disse que o GT Integração precisa propor diretrizes para a Câmara Técnica
de Integração. O senhor Bruno Gonçalves propôs a capacitação para todos os membros do
Comitês Estaduais durante a programação do Seminário. A senhora Elaine Farinelli disse que
as propostas de temas apresentadas pelo senhor Ivan Bispo, devido à complexidade, podem ser
trabalhadas no 3º ou 4º Seminário. O senhor Ivan Bispo disse que a capacitação deve ser feita
Comitê por Comitê, pois em um Seminário não é possível capacitar. A senhora Elaine Farinelli
disse que nas Oficinas Temáticas do Encob são trabalhados temas interessantes e que poderia
ser feito um levantamento e analisar o que é possível adaptar e definir a programação do
Seminário por Oficinas Temáticas. A senhora Hallyne Ferreira sugeriu que seja apresentado no
Seminário os casos de sucesso desenvolvidos nas bacias de rios afluentes. Ficou definido que
os membros do Grupo apresentarão na próxima reunião propostas de tema para o Seminário. A
Secretaria Executiva irá enviar aos membros a programação do 1º Seminário de Integração para
que não seja trabalhado temas repetidos.

