Relatório da 1ª Reunião de Integração entre Diretoria do CBH Paranaíba, Diretorias dos
Comitês Afluentes e Órgãos Gestores
Instância: Diretoria do CBH Paranaíba
Data: 29 de maio de 2014
Local: Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara – Itumbiara - Goiás
Presentes: Antônio Geraldo de Oliveira (CBH PN1), Bento de Godoy Neto (CBH Paranaíba e
SEMARH-GO), Breno Esteves Lasmar (IGAM), Cynthia Guerra (CBH Paranaíba), Deivid
Oliveira (CBH Paranaíba), João Ricardo Raiser (CBH Rio dos Bois e SEMARH-GO), Joaquim
Menezes R. Silva (CBH Araguari), Leonardo Sampaio (CBH Paranaíba e IMASUL), Marcelo
Rodrigues Oliveira (CBH PN1), Patrícia Valls e Silva (CBH Paranaíba, CBH Paranoá e
IBRAM), Roberto Parente Correia (CBH PN3), Rosana Mendes Evangelista (ANA) e Simone
Neves (CBH Paranaíba).

Assuntos Tratados:

1. Proposta de criação de Grupo de Trabalho no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento
Institucional do CBH Paranaíba para integração dos Comitês Afluentes e Órgãos Gestores:
Foi decidido que não será criado um Grupo de Trabalho de Articulação Institucional,
considerando que esse tem caráter provisório. Foi aprovado criar Agenda de Integração
Permanente entre o CBH Paranaíba, CBH Afluentes e Órgãos Gestores;
2. Seminário de Integração – definição data, local e temas a serem discutidos: Foi definido que
o Seminário será realizado no mês de outubro/2014, em Itumbiara – GO. Abordando os seguintes
temas: Apresentação e assinatura da Agenda de Integração Permanente; O que é o CBH
Paranaíba e a que se propõe; Apresentação de cada Comitê Afluente da Bacia do Paranaíba, com
abordagem geral do Comitê e em qual estágio está; Apresentação dos Comitês do Rio Doce e
São Francisco, sobre experiência de integração; Documento Final – Carta do Seminário.
3. Cronograma de Reuniões: A próxima Reunião de Integração será realizada no dia 21 de agosto,
à partir das 8 horas, em Itumbiara - GO;
4. Entrega Resumo Executivo do PRH Paranaíba: O Presidente do CBH Paranaíba, senhor
Bento de Godoy, fez entrega do PRH Paranaíba aos presentes.
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DESTAQUES:
O senhor Joaquim Silva (CBH Araguari) disse que as ações não podem ficar restritas a um grupo
de trabalho, devem ser ações permanentes. Devemos debater os procedimentos para alcançarmos
uma estabilidade futura. O senhor Breno Lasmar (IGAM) falou que a linha para integração é de
fundamental importância, devemos trabalhar para que todos absorvam esse processo da melhor
forma possível para que se sintam contemplados. A gestão integrada não será cumprida em um
grupo de trabalho, a demanda é bem maior do que a estipulada por um grupo. O senhor Antônio
Geraldo (CBH PN1) disse que o instrumento de integração não pode ser um instrumento
provisório, visto que temos muitos ingredientes a ser acordados, exemplo claro a questão do uso
insignificante no Alto Paranaíba, onde a calha é de 4 litros por segundo em uma região com a
vazão muito pequena e mais, o uso insignificante de Minas Gerais é de 1 litro por segundo,
portanto conflitante. O senhor Marcelo Oliveira (CBH PN1) ponderou que além da integração
dos Comitês devemos aprimorar a Comunicação, divulgar o Comitê para que a Sociedade saiba
que existe, o que é, e a que se propõe. Disse que a Comunicação ainda é falha, o Paranaíba foi
criado há mais de 12 anos e na cidade onde é instalada sua Secretaria Executiva, onde o Rio
Paranaíba atravessa a cidade, há várias pessoas que não sabem que Itumbiara é a sede do Comitê.
O senhor João Ricardo (CBH Rio dos Bois) disse que não visualiza a integração enquanto Grupo
de Trabalho ou Câmara Técnica. Deve ser uma Agenda Permanente entre a Diretoria do CBH
Paranaíba e as Diretorias dos Comitês Afluentes. Após várias discussões foi definido que será
elaborada uma Agenda de Integração Permanente entre as Diretorias dos Comitês e Órgãos
Gestores com a inclusão das atribuições. A Secretaria Executiva do CBH Paranaíba irá elaborar
minuta e encaminhar aos Comitês Afluentes até o dia 10 de junho que deverão devolver com
suas contribuições até o dia 20 de julho, para que a Secretaria faça compilação das sugestões e
encaminhe novamente aos Comitês para discussão na próxima Reunião de Integração. Para os
temas para o Seminário de Integração o senhor Deivid Oliveira (CBH Paranaíba) sugeriu discutir
Agência e Cobrança. O senhor Joaquim Silva (CBH Araguari) sugeriu como tema Planos de
Bacia. Disse que se estamos buscando a integração devemos nos tocar para realidade de cada
Comitê, as discussões não serão homogêneas, pois cada Comitê está em um estágio, vivem
realidades distintas. O senhor Leonardo Costa (IMASUL) sugeriu como tema Plano, Outorga e
Cobrança. A senhora Rosana Evangelista (ANA) sugeriu que cada Comitê Afluente faça uma
abordagem geral do seu Comitê e em qual estágio se encontra e também tivesse um momento
para falar o que é um Comitê de Integração. Sugeriu também que seja convidado um
representante do CBH Doce para falar sobre integração. O senhor Bento de Godoy (CBH
Paranaíba) sugeriu que o Seminário seja encerrado com um documento final do evento. Para
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elaborar o documento final do evento ficou definido que os Comitês irão encaminhar para
Secretaria Executiva do CBH Paranaíba suas demandas e anseios, a minuta do documento será
analisada na próxima reunião que será realizada no dia 21 de agosto, a partir das 8 horas, em
Itumbiara – Goiás. Após várias discussões ficou definido que o Seminário será realizado no mês
de outubro/2014, em Itumbiara – GO, e os temas serão: Apresentação e assinatura da Agenda
Permanente de Integração; O que é o CBH Paranaíba e a que se propõe; Apresentação de cada
Comitê Afluente da Bacia do Paranaíba, abordando sua realidade; Apresentação dos Comitês do
Rio Doce e São Francisco sobre experiência de integração (solicitar que a apresentação seja
focada no modelo organizacional e dificuldades encontradas); Documento Final – Carta do
Seminário. O Presidente do CBH Paranaíba, sugeriu que o documento final do Seminário receba
o nome de Carta de Itumbiara, considerando que o Seminário será feito na cidade.
ENCAMINHAMENTOS:
1 – Secretaria Executiva do CBH Paranaíba deverá encaminhar aos CBHs Afluentes minuta da
Agenda de Integração Permanente até o dia 10 de junho que deverá ser devolvida ao Paranaíba
até o dia 20 de julho, para discussão na reunião de integração;
2 – Os CBHs Afluentes deverão encaminhar suas demandas para Secretaria Executiva do CBH
Paranaíba para elaborar documento final do Seminário que também será discutido na reunião de
integração.
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