Relatório da 5ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba
Data: 09.08.17
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, Edvaldo Assis
Melo, Patrícia Valls e Silva e Paulo Sérgio Gomes.
Demais Participantes: Alexandre Kleper (Secima), Antônio Geraldo de Oliveira (CBH dos
Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba), Cynthia Roberta Barbosa Guerra (ABHA), Fábio
Camargo (CBH Meia Ponte), Fernando Melo (SEMMA), Hornela Crystine Urzedo Duarte (CBH
dos Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba), Leonardo Sampaio (CBH Paranaíba), Leandro
Cavalcante (Raízen), Márcio Freitas (ANA), Marcos Aurélio Antunes (Secima), Maria
Aparecida de Araújo (Secima), Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA), Nara Núbia
Santos (Franco Propaganda), Rafael Mello (ADASA), Reginaldo Passos (CBH Rios dos Bois),
Sérgio Leal (ABHA) e Wilson de Azevedo Filho (CBH Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do
Rio São Marcos).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 5ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba. O senhor Bruno Gonçalves
dos Santos (Coordenador do GT Integração) agradeceu a presença de todos e declarou
aberto os trabalhos.
2. Aprovação do Relatório da 4ª Reunião do GT Integração. O relatório foi aprovado sem
alterações.
3. Apresentação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias
Hidrográficas (PROCOMITÊS) – Márcio Freitas - ANA. O senhor Bruno Gonçalves dos
Santos (Coordenador do GT Integração) convidou o senhor Márcio Freitas (ANA) para
iniciar a apresentação. O senhor Márcio Freitas (ANA) iniciou a apresentação informando que
as inscrições do programa Procomitês se encerram no dia 29 de dezembro de 2017 e os estados
que não se inscreverem até esta data estarão fora do programa. Fez um breve contexto histórico
sobre o surgimento do programa. Falou dos desafios a serem alcançados, como a complexidade
da gestão, dificuldade de lidar com a falta de cultura política de ação participativa em instâncias
colegiadas. Informou quais são os Comitês de Bacias Hidrográficas e o status de
implementação dos instrumentos de gestão em cada um. Disse que 67% dos comitês já tem
planos elaborados ou em elaboração e que 20% já tem cobrança implementada ou aprovada até
o ano de 2016. Explicou sobre o regulamento do programa, os objetivos que devem ser
alcançados, os recursos financeiros que serão aportados de acordo com o alcance das metas
contratuais pactuadas. Falou sobre a adesão dos comitês ao programa, contratação, definição,
aprovação e certificação das metas. Explicou sobre as obrigações da ANA, dos Comitês e dos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Apresentou as etapas para a implementação do
Programa e finalizou explicando detalhadamente os componentes, indicadores e metas que
devem ser alcançadas. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT

Integração) agradeceu ao senhor Márcio Freitas (ANA) e abriu a matéria para
questionamentos do grupo. O senhor Wilson Azevedo (Presidente do CBH CVSM)
perguntou sobre o repasse financeiro condicionado as metas e no caso de algum comitê dentro
do estado não alcançar a meta se o repasse ficaria prejudicado para os comitês de alcançaram as
metas. O senhor Márcio Freitas (ANA) respondeu que sim e por este motivo ressaltou a
importância de uma agenda conjunta e da oficina de pactuação. A senhora Elaine Farinelli
(CBH Meia Ponte) perguntou quem irá avaliar as metas que devem ser alcançadas. O senhor
Márcio Freitas (ANA) respondeu que primeiramente há uma avaliação da Entidade Estadual
que é repassado ao Conselho Estadual e o Conselho Estadual referenda a avaliação que é
encaminhado para a ANA, que tem uma Comissão que irá avaliar e discutir.
4. Ações de integração e fortalecimento dos Comitês de bacias de rios afluentes ao rio
Paranaíba. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração)
convidou a senhora Cynthia Guerra (ABHA) para iniciar a apresentação. A senhora Cynthia
Guerra (ABHA) agradeceu a presença dos Presidentes dos Comitês Estaduais e dos Órgãos
Gestores em especial a participação da Secima. Iniciou a apresentação com o breve contexto
histórico sobre o Grupo de Trabalho de Integração. Explicou que durante as reuniões o grupo
foi amadurecendo as discussões e identificou a necessidade de definir formas de fortalecimento
e integração dos Comitês Estaduais. Falou que a bacia do Paranaíba está com os nove comitês
estaduais instalados. Esclareceu que o principal desafio para o fortalecimento é a
implementação da gestão de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba, que tem como
objetivo dar apoio aos CBHs afluentes visando a implementação dos instrumentos de gestão.
Considerando a necessidade de fortalecer os comitês e que a partir do próximo ano o Paranaíba
contatará com o recurso da cobrança disse que foi elaborada uma proposta que busca atender os
comitês que necessitam de apoio para estruturação. Falou que este não é o caso do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari que já é um comitê fortalecido com a cobrança
implementada. Explicou que a proposta tem como objetivo estruturar e fortalecer os comitês
por meio da instalação e manutenção de um escritório para funcionamento da Secretaria
Executiva, organização interna, planejamento das atividades que deverão ser desempenhadas,
comunicação, mobilização social. Fez também uma sugestão de calendário de reuniões. Para
cumprimento das atividades descritas foram apresentadas duas propostas. A primeira proposta
uma sede para cada comitê, sendo a equipe de oito auxiliares administrativos e oito estagiários,
sendo um por comitê e uma equipe conjunta composta por um analista administrativo e dois
assessores de comunicação sediados em Itumbiara para suporte aos oito comitês. Falou que
para efetivação desta proposta é necessário um recurso de R$ 255.616,80 por comitê/ano. A
segunda proposta sugeriu que toda estrutura de apoio aos comitês fique concentrada na sede do
CBH Paranaíba, sendo a equipe formada por quatro auxiliares administrativo, quatro
estagiários, um analista administrativo e dois assessores de comunicação, para efetivação desta
proposta é necessário um recurso de R$ 170.195,55 por comitê. O senhor Bruno Gonçalves
dos Santos (Coordenador do GT Integração) agradeceu a senhora Cynthia Guerra (ABHA) e
colocou a matéria para discussão do grupo. O senhor Rafael Mello (Adasa) disse que a
primeira proposta irá atender de fato as necessidades. Explicou que no Distrito Federal existem
três comitês e que se fosse possível, seria interessante a implementação de uma única agência,
para que se consiga articular entre os três comitês. O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu
que essa é também uma preocupação da ANA e que seria mais eficaz ter uma única agência
para os nove comitês em vez de se ter nove agências. Disse que quando se fala em um
programa de aplicação de recursos arrecadados da cobrança a dificuldade é alcançar as metas

para de fato ter uma gestão integrada na bacia, o recurso da cobrança é para solucionar os
conflitos de indisponibilidade de quantitativo e qualitativo na bacia e a ideia é que essa
cobrança se estenda entre os comitês afluentes. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) reforçou
que pactuação com os Órgãos Gestores nesse processo é fundamental, pois sem o apoio dos
Órgãos Gestores não será possível chegar ao objetivo de gestão e fortalecimento. Os membros
do GT Integração analisaram as duas propostas e definiram que a primeira proposta é a que
melhor atende as necessidades dos comitês.
5. Fechamento da Programação do 2º Seminário de Integração. O senhor Bruno Gonçalves
dos Santos (Coordenador do GT Integração) pediu que o grupo fizesse as contribuições para
o fechamento da programação do 2º Seminário de Integração. Foram feitas as devidas
alterações e os temas a serem trabalhados serão: Estudo de caso da Deliberação Normativa Nº
52/2016 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais quanto ao objetivo da
padronização dos Regimentos Internos dos Comitês de Bacia; Apresentação dos comitês
instalados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba das experiências na elaboração de Regimento
Interno, processo eleitoral, apoio do estado, ações desenvolvidas, dificuldades enfrentadas,
gestão ideal e prioridades futuras; Agenda Água: modelo estratégico de integração; Agenda
coletiva e manual orientativo para os membros que compõe os comitês de bacia de rios
afluentes ao rio Paranaíba; A sustentabilidade dos Comitês na gestão participativa: ações de
educação ambiental, divulgação e comunicação social.
6. Encerramento. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração)
aproveitou a oportunidade e pediu que o senhor Leonardo Sampaio (Secretário do CBH
Paranaíba) esclarecesse sobre quais decisões foram tomadas na Plenária em relação ao Processo
Eleitoral. O senhor Leonardo Sampaio (Secretário do CBH Paranaíba) explicou que a
Comissão Eleitoral apresentou a Plenária do CBH Paranaíba uma proposta de condução para o
processo eleitoral que respeitasse o que normatiza o Regimento Interno do Comitê. Disse que
três instituições solicitaram vista da proposta. Esclareceu que os relatórios de vista serão
pautadas na reunião que será realizada no dia 30 de agosto de 2017, em Goiânia – GO.
Convidou todos os interessados a participarem da reunião. O senhor Bruno Gonçalves dos
Santos (Coordenador do GT Integração) disse que há uma grande insatisfação do GT
Integração em relação aos encaminhamentos do processo eleitoral. Aproveitou para convidar
novamente os Órgãos Gestores e os Presidentes dos Comitês Estaduais para participar da 6ª
Reunião do GT Integração, que acontecerá dia 05 de setembro de 2017, em Uberlândia – MG.
Nada mais havendo para tratar, o senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT
Integração) encerrou a 5ª Reunião do GT Integração.

