Relatório da 6ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba
Data: 05.09.17
Local: Hotel CTC, Caldas Novas – GO
Membros Presentes: Bento de Godoy Neto, Bruno Gonçalves dos Santos, Elaine Lopes
Noronha Farinelli, Hallyne Araújo Ferreira, Edvaldo Assis Melo, Patrícia Valls e Silva e Paulo
Sérgio Gomes.
Demais Participantes: Adenones Agostinho de Freitas (CBH dos Afluentes do Baixo
Paranaíba), Antônio Geraldo de Oliveira (CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba),
Cynthia Roberta Barbosa Guerra (ABHA), Diógenes Mortari (ADASA), Fábio Camargo (CBH
Meia Ponte), Fernando Melo (SEMMA), Hornela Crystine Urzedo Duarte (CBH dos Afluentes
Goianos do Baixo Paranaíba), Jeane Sabrina Maia (Representando o IGAM), João Ricardo
Raiser (SECIMA), Leonardo Sampaio (CBH Paranaíba), Maria Aparecida de Araújo (Secima),
Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA), Sérgio Leal (ABHA), Valéria Leão Souza
(CBH Rio dos Bois), Vivianne Rodrigues (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de
Caldas Novas – GO) e Wilson de Azevedo Filho (CBH Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do
Rio São Marcos).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 6ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba. O senhor Bruno Gonçalves
dos Santos (Coordenador do GT Integração) agradeceu a presença de todos e convidou para
compor a mesa os representantes dos Órgãos Gestores, Diógenes Mortari (ADASA), Jeane
Sabrina Maia (IGAM), João Ricardo Raiser (Secima) e Leonardo Sampaio Costa (Imasul).
Reiterou que o apoio dos Órgãos Gestores é primordial para a implementação da gestão integrada
na bacia. Declarou aberto os trabalhos.
2. Aprovação do Relatório da 5ª Reunião do GT Integração. O relatório foi aprovado sem
alterações. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) solicitou
inversão de pauta do item 3. Definição de metas para apoio financeiro ao funcionamento e
fortalecimento dos CBHs de rios afluentes ao Paranaíba pelo item 4. Discussão dos
encaminhamentos referentes ao processo eleitoral do CBH Paranaíba, gestão 2018 – 2021,
definidos na reunião Plenária do CBH Paranaíba (30.08.17). A inversão dos itens de pauta foi
aprovada pelos membros do grupo.
3. Discussão dos encaminhamentos referentes ao processo eleitoral do CBH Paranaíba, gestão
2018 – 2021, definidos na reunião Plenária do CBH Paranaíba (30.08.17). O senhor Bruno
Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) solicitou ao senhor Leonardo Sampaio
Costa (Secretário do CBH Paranaíba) que informasse quais foram às decisões da plenária do CBH
Paranaíba referente ao processo eleitoral, gestão 2018 – 2021. O senhor Leonardo Sampaio
Costa (Secretário do CBH Paranaíba) fez um breve relato explicando que havia sido elaborada
uma proposta pela Comissão Eleitoral, em que se aplicava integralmente o Regimento Interno do
CBH Paranaíba para condução do processo, porém três entidades solicitaram vista do processo.
Explicou que os relatórios de vista solicitavam a revisão do Regimento Interno para aplicação dos
artigos que tratam do processo eleitoral e que tais artigos fossem aplicados para o processo
eleitoral seguinte. Os relatórios de vista foram apresentados e aprovados pela plenária do CBH

Paranaíba. Explico ainda, que na reunião seguinte procedeu-se a revisão do Regimento Interno no
capítulo que trata das Disposições Transitórias e foi aprovada a Deliberação Nº 75/2017 que altera
o capítulo XI da Deliberação Nº 49 do Regimento Interno, ficando definido que o processo
eleitoral, gestão 2018 – 2021, será conduzido nos moldes das eleições anteriores. O senhor Bruno
Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) agradeceu ao senhor Leonardo
Sampaio Costa (Secretário do CBH Paranaíba) e abriu para discussão do grupo. O senhor Antônio
Geraldo de Oliveira (CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba) disse que é necessário
que os comitês estejam alinhados e que tenham consciência do que é integração para que se tenha
mais representatividade.
4. Definição de metas para apoio financeiro ao funcionamento e fortalecimento dos CBHs de
rios afluentes ao Paranaíba. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT
Integração) solicitou que a mesa fosse desfeita e convidou a senhora Cynthia Guerra (ABHA)
para iniciar a apresentação. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) disse que implementação da
gestão de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba, é fundamental o apoio os CBHs estaduais
visando o fortalecimento institucional e definindo as diretrizes para a implementação dos
instrumentos de gestão. Falou que esse apoio se poderá ser dado utilizando-se o recurso da
cobrança. Explicou que a proposta, prevê a todos os comitês instalados na bacia do rio Paranaíba,
com exceção do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, por se tratar de um Comitê
fortalecido e com cobrança implementada. Falou que será analisada uma outra forma de apoio
para o CBH Araguari. Apresentou uma proposta que aponta onde será aplicado o montante de R$
255 mil (anual) por comitê, sendo distribuído em instalação e manutenção de uma sede,
organização interna e comunicação e mobilização social. Exibiu uma sugestão de Plano de
Trabalho que deverá ser adequada a realidade de cada comitê. Disse que para receber o apoio é
necessário que sejam pactuadas metas entre o CBH Paranaíba e os CBHs estaduais. Apresentou
um quadro de indicadores e metas que devem ser alcançadas pelos comitês. 1º Indicador Elaboração da Agenda Anual de Atividades, no 1º trimestre do ano de 2018, 2º Indicador Cumprimento da Agenda Anual de Atividades. 3º Indicador - Plano de Recursos Hídricos da bacia
hidrográfica aprovado pelo Comitê, até o final de 2018. 4º Indicador - Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica, até o final de 2019. 5º Indicador - Agência de Águas definida para indicação ao
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, até o final de 2019. O senhor Bruno Gonçalves dos
Santos (Coordenador do GT Integração) agradeceu a senhora Cynthia Guerra e abriu para
discussão do grupo. O senhor Diógenes Mortari (ADASA) disse que no quadro de Indicadores e
Metas existem indicadores que competem ao comitê realizar, porém existem outros que não
depende apenas do comitê, como por exemplo, o Plano de Recursos Hídricos, a cobrança pelo uso
de recursos hídricos e a Agência de Água. Falou que as metas deveriam ser vinculadas somente ao
que compete ao comitê. Sugeriu que o tempo para cumprimento das metas seja estendido. A
senhora Cynthia Guerra (ABHA) disse que a ABHA tem total entendimento que algumas metas
não dependem exclusivamente do comitê e que a participação do Órgão Gestor para o
cumprimento dessas metas é fundamental. Disse que a ABHA se coloca a disposição para fazer a
articulação entre os comitês e os Órgãos Gestores. A senhora Jeane Maia (IGAM) sugeriu que a
meta do Indicador 4 seja alterada para discussão e articulação junto ao Órgão Gestor. O senhor
Leonardo Sampaio Costa (Secretário do CBH Paranaíba) disse que essa proposta precisa ser
aprovada pela plenária do CBH Paranaíba e que se for definido um prazo muito longo para
alcance das metas pode ser que a proposta não seja aprovada. O senhor Wilson Azevedo
(Presidente do CBH CVSM) sugeriu que ao invés de o não cumprimento das metas levar a perca
do suporte financeiro, deve-se bonificar o comitê para cada meta atingida, a fim de incentivar o

cumprimento das metas. Sugeriu que o prazo das metas seja prorrogado para quatro anos. O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) explicou que os prazos são
estipulados pensando no desenvolvimento dos comitês e se estender muito o prazo, acaba levando
a um comodismo. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração)
sugeriu alteração do quadro de Indicadores e Metas, prorrogando o prazo de conclusão do Plano
de Recursos Hídricos para o final de 2020 e a cobrança pelo uso de recursos hídricos e Agência de
Água para o final de 2021. O grupo aprovou as alterações. Foi entendimento do grupo, que caso o
comitê consiga alcançar todas as metas antes do período estabelecido no cronograma, o comitê
poderá continuar recebendo o recurso para ser utilizado em outras finalidades, como a destinação
para projetos ou outras demandas apontadas pelo próprio CBH de rio afluente. O senhor Bruno
Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) deu continuidade aos trabalhos
passando para análise da minuta de deliberação que aprova apoio financeiro aos Comitês de bacias
de rios afluentes ao rio Paranaíba. Os membros fizeram as devidas alterações e aprovaram a
minuta de deliberação que aprova o Programa de apoio aos Comitês de bacias de rios afluentes ao
rio Paranaíba, objetivando a estruturação e manutenção de uma sede, fortalecimento institucional,
implementação dos instrumentos e gestão de recursos hídricos, com duração de quatro anos.
Sendo que o apoio financeiro a cada Comitê de bacia de rio afluente está condicionado a
deliberação específica do Comitê estadual aderindo e aprovando o apoio. A minuta de deliberação
será encaminhada para análise da CTPI.
5. Início da elaboração do Relatório de Conclusão das atividades do GT Integração. O senhor
Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) solicitou a Secretaria Executiva
do CBH Paranaíba que elabore o Relatório de Conclusão das atividades do GT Integração com
base nos relatórios anteriores e fazendo um resgate de tudo o que foi decidido e de todos os
avanços do grupo. Solicitou que a minuta do relatório seja enviada com antecedência aos
membros do grupo para devidas contribuições. A análise do relatório será pautado na próxima
reunião do GT Integração.
6. Encerramento. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração)
consultou os membros e convidados sobre a preferência em relação à cidade que será realizada a
próxima reunião. Justificou que a próxima reunião está marcada para Goiânia, porém no dia
anterior será realizada Reunião da CTPI, o que dificultaria a logística de viagem daqueles que são
membro do GT e da Câmara. Os presentes decidiram por realizar a próxima reunião em Caldas
Novas – GO. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração)
agradeceu a presença de todos e informou que a 7ª Reunião do GT Integração será realizada na
cidade de Caldas Novas – GO, no dia 04 de outubro, a partir das 10h.

