1
2

Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e
dezoito na Universidade de Uberaba, Uniube - Campus Marileusa, Avenida Floriano Peixoto, nº
6.945, Bairro Granja Marileusa, em Uberlândia – MG, teve início a 22ª Reunião Ordinária do
CBH Paranaíba. Compuseram a mesa o senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do
CBH Paranaíba), o senhor Claudio Costa Barbosa (Secretário-Adjunto do CBH Paranaíba), a
senhora Flávia Alice Borges Soares Ribeiro (Anfitriã), a senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli
(representando os Usuários) e o senhor Ricardo Tezini Minoti (representando a Sociedade Civil).
O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) verificou o quórum
regimental, registrou a presença de 41 membros, sendo 25 titulares, 11 suplentes no exercício da
titularidade e 5 suplentes. Informou que o senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) está participando do evento “Organismos de Cuenca y Gobernanza del Agua en
América Latina, em Cartagena – Colômbia, não sendo podendo estar presente a reunião e por
esta razão ele irá presidi-la. Item 1. Abertura da 22ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba.
Executou-se o Hino Nacional Brasileiro. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente
do CBH Paranaíba) agradeceu a presença de todos e a senhora Flávia Alice Borges Soares
Ribeiro (Anfitriã) pela cessão do espaço. Declarou aberto os trabalhos e solicitou que a mesa
fosse desfeita. O senhor Antonio Giacomini (Sociedade Civil) solicitou a retirada do item 9 da
pauta. Apresentação do Curta Metragem “Rios Livre” em função de imprevistos com o
responsável por proferir a apresentação. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente
do CBH Paranaíba) colocou em votação a retirada do item de pauta, sendo aprovada por
unanimidade. Item 2. Aprovação das Atas da 21ª Reunião Ordinária, Assembleia de Posse e
21ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. O senhor Leonardo Sampaio Costa (VicePresidente do CBH Paranaíba) relembrou que as Atas da 21ª Reunião Ordinária e Assembleia
de Posse foram apreciadas na última reunião plenária do CBH Paranaíba e ambas baixadas em
diligência em função da solicitação da Agência Nacional de Águas (ANA) de revisão da fala do
senhor Giordano Bruno (ANA) na Ata da 21ª Reunião Ordinária e da solicitação do
representante da Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro (Angá) que suas
falas intervenções na Ata da Assembleia de Posse fossem transcritas. Esclareceu que a Secretaria
Executiva fez as inserções, conforme solicitado e encaminhou para as entidades requerentes a
fim de verificarem se foram contempladas. Colocou em apreciação as Atas da 21ª Reunião
Ordinária, Assembleia de Posse e 21ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. O senhor João
Climaco (Sociedade Civil) falou que a minuta da Ata da Assembleia de Posse está sintética,
havendo uma minimização dos fatos que ocorreram. Disse que na referida reunião houve uma
agressão verbal a sua pessoa, destruindo de maneira gratuita sua imagem. Solicitou que seja feita
a tradução ipsis litteris da Assembleia de Posse, a fim de retratar os fatos da maneira que
ocorreram. A senhora Jordana Girardello (Usuários) concordou com o senhor João Climaco
(Sociedade Civil) sobre a necessidade de a Ata dispor dos fatos que ocorreram de forma
detalhada, dada a importância do momento. O senhor Leonardo Sampaio Costa (VicePresidente do CBH Paranaíba) informou que os áudios de todas as reuniões ficam arquivados
com a Secretaria Executiva e podendo ser disponibilizado aos interessados. O senhor Igor Souza
Ribeiro (Poder Público) esclareceu que a Ata trata-se de um resumo sintético dos fatos que na
reunião. Disse que houve oportunidade para que a Sociedade Civil e outros segmentos
apresentassem contribuições e caso alguma entidade não tenha se sentido contemplada em sua
fala, deve encaminhar suas contribuições a Secretaria Executiva e não apenas sinalizar
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insatisfação. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) propôs que a Ata seja submetida a
votação da forma como e que seja feita a transcrição literal do áudio a fim de ser anexada a Ata.
O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
votação as Atas da 21ª Reunião Ordinária e 21ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba,
sendo aprovadas por unanimidade. Colocou em votação a Ata da Assembleia de Posse, com a
inclusão da transcrição do áudio como anexo, sendo aprovada com abstenção do senhor Ramom
Rodrigues Vieira de Carvalho. Item 3. Apresentação e votação da Deliberação ad referendum
nº 98/2018, que altera o artigo 3º e 9º, da Deliberação nº 92, de 27 de março de 2018, que
instituiu o Grupo de Trabalho Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente
do CBH Paranaíba) pontuou que a Deliberação nº 98/2018 que altera o artigo 3º e 9º, da
Deliberação nº 92/2018, que instituiu o GT SIG fpo emitida ad referendum, em virtude da
solicitação feita pela Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) para ampliar o
número de vagas do grupo e prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos por mais cinco
meses. Colocou em apreciação a Deliberação. A Deliberação nº 98/2018 foi referendada pela
plenária por unanimidade. Item 4. Apresentação e votação da Deliberação ad referendum nº
99/2018, que aprova a minuta do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
006/ANA/2012 celebrado entre ANA e Abha com anuência do CBH Paranaíba. O senhor
Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) informou que o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprovou a indicação da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (Abha Gestão de Águas), para
desempenhar funções de Agência de Água do CBH Paranaíba para os próximos 5 (cinco) anos.
Esclareceu que a ANA optou por prorrogar o Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 por mais 1
(um) ano ao invés de assinar novo contrato de gestão, em virtude do desligamento do Diretor
Presidente da Abha, senhor Sergio Leal, assumindo interinamente o cargo de Diretor Presidente,
o senhor Ronaldo Brandão Barbosa, além da necessidade da garantia de sustentabilidade da
bacia do rio Paranaíba. Disse que a minuta do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão foi
apreciada pela CTPI em sua última reunião, realizada nos dias 05 e 06 de novembro, em Goiânia
– GO, e em razão da necessidade de aprovação urgente da matéria, a Câmara aprovou a minuta
do Sexto Termo Aditivo dando apoio ao Presidente do CBH Paranaíba para emissão de ato ad
referendum. Colocou em apreciação a Deliberação. O senhor João Climaco (Sociedade Civil)
falou que foi membro da Comissão de Julgamento para seleção da Entidade Delegatária, sendo
analisada a qualificação técnica do corpo dirigente executivo da Abha, com base nos requisitos
mínimos exigidos no Edital Conjunto nº 001/2018 de Seleção de Entidade Delegatária para
desempenhar funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e do Rio
Araguari. Perguntou a Abha quais serão os trâmites para que a definição do novo Diretor
Presidente atenda as qualificações técnicas exigidas no edital. O senhor Ronaldo Brandão
Barbosa (Abha) respondeu que o desligamento do senhor Sergio Leal foi inesperado e por
razões particulares teve que deixar a direção da Abha, ocasionando a sua indicação como Diretor
Presidente Interino. Esclareceu que faz parte do Corpo Dirigente Executivo e a época que a
Associação estava concorrendo para seleção de Entidade Delegatária, foi submetido a avaliação
da qualificação técnica, obtendo nota superior a alcançada pelo então Diretor Presidente da
Abha, atendendo rigorosamente o edital. Falou que o Edital prevê que a substituição do Corpo
Dirigente Executivo somente será permitida após 180 (cento e oitenta) dias, mediante
justificativa previamente aceita pelos Órgãos Gestores, garantindo a qualificação técnica
equivalente ou superior à do substituído, devendo haver articulação entre os Órgãos Gestores,
CBH Paranaíba e CBH Araguari. Explicou que em razão de pedido por parte dos Órgãos
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Gestores, dos Comitês e por recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, definiu-se
por realizar processo seletivo para preenchimento da vaga do cargo de Diretor Presidente da
Abha. Disse que o Conselho de Administração da Agência irá conduzir o processo de seleção.
Esclareceu que brevemente será publicado edital para contratação de empresa de recursos
humanos, que será responsável pelo recrutamento de 03 (três) profissionais com perfil que
atenda as exigências contidas no Edital Conjunto nº 001/2018, com qualificação igual ou
superior do Diretor Presidente anterior. Informou que será instituída uma Comissão composta
por 1 (um) representante da ANA, 1 (um) representante do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam), 1 (um) representante do CBH Paranaíba, 1 (um) representante do CBH Araguari e
1 (um) representante do Conselho de Administração da Abha, com atribuição de identificar entre
os 3 (três) profissionais selecionados o que melhor reúna as condições necessárias para ocupar o
cargo. Pontuou que o objetivo é concluir o processo para seleção de Diretor Presidente dentro de
120 (cento e vinte) dias, conforme disposto no Sexto Termo Aditivo, Cláusula Terceira, alínea t,
que cita “apresentar e ter aprovado pela Contratante até 30 de abril de 2019 os profissionais que
integrarão o Corpo Dirigente Executivo”. O senhor Pablo Henriques Salgados (Usuários)
perguntou qual a regra disposta no Edital de seleção de Entidade Delegatária anterior que
permitiu a celebração do Contrato de Gestão que está sendo aditivado, caso a Abha perdesse sua
condição de ser Entidade Delegatária, visto que está sendo aprovado aditivo com uma Entidade
que em tese não possui capacidade técnica mantida a época da celebração do Contrato de Gestão.
O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu que o Sexto Termo é um Aditivo do Contrato de
Gestão celebrado em 2012, proveniente de indicação direta da Abha, não havendo um Edital
para seleção. Observou que o Sexto Termo Aditivo traz algumas alterações com condicionantes,
sendo: “Cláusula Terceira: I - A Entidade Delegatária obriga-se a: q) atender a todas as
exigências do Plano de Ação nº 3/2018 referente ao relatório de Auditoria da ANA n0
2/2018/AUD até o dia 30 de junho de 2019; r) apresentar e ter aprovadas até 30 de junho 2019 as
prestações de contas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018; s) apresentar e ter aprovado pela
Contratante e pelo CBH Paranaíba até 30 de setembro de 2019 o plano de sustentabilidade das
funções exercidas como Entidade Delegatária a partir do ano de 2021, com os recursos
decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do Paranaíba; t) apresentar e ter
aprovado pela Contratante até 30 de abril de 2019 os profissionais que integrarão o Corpo
Dirigente Executivo, composto pelo Diretor Geral, Coordenador Administrativo e Coordenador
Técnico, responsável pela implementação do Plano de Aplicação dos recursos da cobrança para
o ano de 2019.” Esclareceu que na Cláusula Quinta está condicionado o repasse financeiro
mediante ao cumprimento das alíneas “q”, “r”, “s” e “t” da Cláusula Terceira. Pontuou que a
Cláusula Décima Terceira dispõe de rescisão na hipótese de a Entidade Delegatária descumprir
as alíneas “q”, “r” ou “t” da Cláusula Terceira. O senhor Leonardo Sampaio Costa (VicePresidente do CBH Paranaíba) colocou em votação a Deliberação ad referendum nº 99/2018,
que aprova a minuta do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 celebrado
entre ANA e Abha com anuência do CBH Paranaíba. A Deliberação nº 99/2018 foi referendada
pela plenária com 1 (um) voto contrário do senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil e 2 (duas)
abstenções, do senhor Igor Ribeiro (Poder Público) e da senhora Elaine Aparecida Oliveira
(Poder Público). Item 5. Discussão e Deliberação do Orçamento 2019 para aplicação dos
recursos originários da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba)
convidou a senhora Adriana Silva (Abha) para proferir a apresentação. A senhora Adriana Silva
(Abha) iniciou esclarecendo que a proposta visa aplicação dos recursos a curto prazo, apenas
para o exercício 2019, sendo que posteriormente será elaborado o Plano de Aplicação Plurianual

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

(PAP), para os anos 2020 a 2022. Informou que o Orçamento 2019 foi elaborado com base na
estimativa para investimento (92,5%) de R$ 6.997.291,79 (seis milhões, novecentos e noventa e
sete mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), sendo que 60% (sessenta por
cento) devem ser aplicados de forma prioritária na Unidade de Federação onde for arrecadado,
conforme disposto no art. 11 da Deliberação CBH Paranaíba nº 61/2016, que dispõe sobre os
mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos. Apresentou as ações que serão
realizadas em 2019 com o recurso da cobrança. Esclareceu que as ações dispostas no Orçamento
2018 foram realocadas no Orçamento 2019, uma vez que não foram executadas. Pontuou que o
planejamento visa priorizar os instrumentos de gestão, as prioridades de ações apontadas pelos
Órgãos Gestores dos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal
em articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas Afluentes ao rio Paranaíba. Explicou
que para se chegar ao recurso necessário para implementar cada projeto foi realizado a
estimativa de custo levando em consideração a quantidade de reuniões necessárias, o custo
médio para cada reunião, custos com diárias e deslocamento de membros e equipe da Abha,
entre outros. Esclareceu que em razão das ações apresentadas pelos estados não atingirem os
60% (sessenta por cento) do recurso destinado a cada UF, foi proposto durante a última reunião
da CTPI, que fosse criada uma linha de ação para demanda espontânea, no intuito de atender as
prioridades que serão apontadas pelos CBHs Afluentes, com base no Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (PRH Paranaíba). O senhor Leonardo Sampaio Costa
(Vice-Presidente do CBH Paranaíba) abriu a matéria para discussão. O senhor João Climaco
(Sociedade Civil) perguntou se no âmbito do Comitê existe algum normativo para demanda
espontânea. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba)
respondeu que os critérios para demanda espontânea serão discutidos pela Câmara Técnica de
Integração (CTI), pela CTPI e posteriormente pelo plenário. O senhor Ivan Bispo (Sociedade
Civil) falou que a regra de aplicar 60% (sessenta por cento) do recurso na Unidade da Federação
em que foi arrecadado é uma ilegalidade, visto que a Unidade de Planejamento é a bacia
hidrográfica do rio Paranaíba. Disse que os mecanismos de cobrança precisam ser rediscutidos
pelo Comitê. Apresentou como exemplo o estado de Goiás e o Distrito Federal, em que o DF
possui a maior arrecadação da bacia, capta água na divisa com Goiás e lança seus efluentes em
rios goianos. Falou que os municípios goianos terão que corrigir os efeitos nocivos do DF,
enquanto a maior parte do recurso é destinado ao DF. O senhor Leonardo Sampaio Costa
(Vice-Presidente do CBH Paranaíba) disse que o Comitê deverá revisar a Deliberação nº
61/2016, que dispõe sobre os mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos e
apresentar ao CNRH até março de 2020. A senhora Vanda Davi Oliveira (Sociedade Civil)
disse que o Comitê elaborou um Plano de Educação Ambiental e perguntou se está sendo
contemplado para o Orçamento 2019. A senhora Adriana Silva (Abha) respondeu que para o
exercício 2019 estão sendo contempladas ações que visam a implementação dos instrumentos de
gestão. Esclareceu que na elaboração do PAP 2020 a 2022 serão incluídas ações, conforme
priorização do PRH Paranaíba. A senhora Polyanna Duarte (Abha) complementou que as ações
de Educação Ambiental podem ser contempladas nos projetos de demanda espontânea. O senhor
Ricardo Minoti (Sociedade Civil) falou que em razão da problemática de saneamento básico no
Distrito Federal estão sendo realizados projetos de extensão nas bacias do DF e Entorno,
principalmente na bacia do rio Corumbá, estudos tanto no afluente do DF que chega no
reservatório de Corumbá IV, assim como acompanhar o impacto da falta de saneamento básico
em outras bacias goianas que chegam no Corumbá IV. Pontuou que a discussão sobre os
mecanismos de cobrança é complexa. Disse que existe uma grande preocupação por parte da
sociedade do Distrito Federal, uma vez que estão sendo oneradas por um valor alto. Falou que o
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DF possui o maior crescimento populacional do país, dificultando a gestão de recursos hídricos.
O senhor Luiz Humberto Freitas (Usuários) sugeriu que na planilha de planejamento das ações
seja inserido todos os valores previstos que resultaram no valor total de cada ação. Pontuou
como exemplo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destinados ao Sistema de
Informações Geográficas e Geoambientais, que são provenientes da estimativa de reuniões que
serão realizadas pelo Grupo de Trabalho SIG, durante o ano de 2019. A senhora Adriana Silva
(Abha) esclareceu que a estimativa de custos de cada ação foi feita com base no valor gasto em
outras Agências de Água para implementar a mesma ação. Informou que as tabelas com o
detalhamento dos valores estimados podem ser disponibilizado aos interessados. A senhora
Jordana Girardello (Usuários) disse que o valor destinado ao SIG Paranaíba foi discutido no
âmbito da CTPI, em que a Câmara chegou ao entendimento que o próprio grupo não havia
concluído a forma que seria feita a plataforma do SIG ou se seria utilizado a plataforma do
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da ANA, sendo assim, a
Câmara definiu por realocar o valor destinado a implementação do SIG previsto no Orçamento
2018, destinando para o Orçamento 2019 recurso para o GT SIG realizar reuniões de
planejamento. O senhor Márcio Freitas (ANA) pontuou que o Orçamento 2019 e
posteriormente o PAP devem estar próximos ao que o Comitê almeja, devendo estar de fato na
pauta de discussão. Disse que o recurso orçamentário da ANA está sendo reduzido, o que levará
a cortes no aporte destinados aos Comitês para manter sua Entidade Delegatária. Falou de a
necessidade do Comitê vivenciar o atual cenário, visto que irá depender totalmente da
arrecadação pelo uso de recursos hídricos para sua sustentabilidade. Disse que para que a gestão
na bacia de fato aconteça é necessário ter os instrumentos de gestão implementados em toda
bacia. Pontuou que o Comitê deve aprovar até setembro de 2019 seu Plano de Sustentabilidade,
estando como condicionante para repasse de recurso financeiro a Entidade Delegatária. Falou
que o Comitê precisa ter conhecimento dos valores gastos em cada ação do Orçamento 2019,
seja para realizar reuniões, gastos com diárias e deslocamentos, coffee break, licitações, Termos
de Referência, entre outros. Esclareceu que os Contratos de Gestão terão algumas mudanças a
partir de 2020, dispondo de 2 (dois) anexos, sendo 1 (um) o Plano Plurianual, que será uma
espécie de planejamento estratégico do Comitê para 4 (quatro) anos e o Plano de Ação Anual,
que será o Orçamento Anual para cada ano, sendo que, toda ação apontada pelo Comitê será uma
meta do Contrato de Gestão. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH
Paranaíba) colocou em votação o Orçamento 2019 para aplicação dos recursos originários da
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O Orçamento
para 2019 foi aprovado com 3 (três) abstenções, dos senhores João Climaco (Sociedade Civil),
Luiz Humberto Freitas (Usuários) e Pablo Henriques Salgados (Usuários), recebendo o número
de Deliberação nº 100/2018. Item 6. Discussão e Deliberação da Agenda de Atividades do
CBH Paranaíba – 2019. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH
Paranaíba) apresentou a minuta de Deliberação da Agenda de Atividades do CBH Paranaíba
para o exercício 2019. Fez a leitura do Anexo Único: “Plenárias do CBH Paranaíba: 23ª Reunião
Ordinária: 27 e 28 de junho de 2019 e 24ª Reunião Ordinária: 28 e 29 de novembro de 2019;
Câmaras Técnicas: CTPI – Câmara Técnica de Planejamento Institucional: 14 e 15 de fevereiro
de 2019; 09 e 10 de maio de 2019; 15 e 16 de agosto de 2019 e 10 e 11 de outubro de 2019; CTI
– Câmara Técnica de Integração: 28 de fevereiro de 2019; 25 de abril de 2019; 25 de julho de
2019 e 26 de setembro de 2019 e GACG – Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão:
28 de junho de 2019 e 29 de novembro de 2019”. Pontuou que conforme disposto na referida
minuta de Deliberação as datas das reuniões poderão sofrer alterações que serão previamente
comunicadas. Abriu a matéria para discussão. O senhor Antônio Eustáquio Vieira (Sociedade
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Civil) sugeriu que para as próximas reuniões seja informado aos membros o gasto para cada
reunião e o valor que tem disponível. O senhor Antonio Giacomini Ribeiro (Sociedade Civil)
perguntou em qual cidade se utiliza menos recursos para realização de reunião. A senhora
Cynthia Guerra (Abha) informou que Abha fez um levantamento dos custos para realizar
reuniões em municípios dentro da bacia, sendo verificado que as cidades de Uberlândia (MG) e
Goiânia (GO) possuem um custo reduzido. O senhor Antônio Eustáquio Vieira (Sociedade
Civil) pontou que diante da realidade do Comitê, em que o recurso disponível não é suficiente, é
necessário buscar soluções para viabilizar reuniões itinerantes dentro da bacia, visto que a
população precisa saber o que é um Comitê de Bacia Hidrográfica. Sugeriu que em 2019
busquem-se parcerias em alguns municípios da bacia, a fim de reduzir os custos para realizar as
reuniões. A senhora Jeane Maia (Poder Público) disse que habitualmente as reuniões das
Câmaras Técnicas são coincidentes com as Plenárias, visando reduzir custos. Observou que a
proposta de agenda para 2019 não houve esse arranjo. A senhora Cynthia Guerra (Abha)
pontuou que foi uma solicitação de alguns membros, visto que algumas matérias apreciadas
pelas Câmaras Técnicas são para subsidiar as tomadas de decisão da Plenária, necessitando de
prazo para envio da documentação complementar a Plenária. O senhor Leonardo Sampaio
Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) colocou a Deliberação que aprova a Agenda de
Atividades do CBH Paranaíba - 2019 em votação, sendo aprovada por unanimidade. A Agenda
de Atividades 2019 recebeu o número de Deliberação nº 101/2018. Item 7. Apresentação do
Programa de Capacitação para os membros do CBH Paranaíba. O senhor Leonardo
Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) convidou a senhora Cynthia Guerra
(Abha) para proferir apresentação. A senhora Cynthia Guerra (Abha) iniciou sua apresentação
pontuando que em razão da renovação de 37% (trinta e sete por cento) das instituições que
compõem o Plenário do CBH Paranaíba, foi identificada pela Diretoria do CBH Paranaíba a
necessidade de avaliar o conhecimento dos novos membros em relação a Política e o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH). Relembrou que foi aplicado um
questionário aos membros do Comitê com o objetivo de aferir o conhecimento em relação a
temática, a fim de auxiliar na elaboração de um Programa de Capacitação. Falou que o
questionário foi aplicado por meio da plataforma Google forms, entre os dias 15 a 30 de agosto.
Esclareceu que a meta de adesão ao questionário de avaliação era de no mínimo 60% (sessenta
por cento) de participação em relação aos membros titulares e a adesão foi de 100% (cem por
cento) em relação aos membros titulares, possibilitando de fato obter diagnóstico mais preciso do
conhecimento dos membros. Informou que as maiores fragilidades foram em relação as
competências dos entes do SINGRH. Disse que o objetivo do Programa de Capacitação é
promover de continuada a capacitação e o aperfeiçoamento dos membros do Comitê quanto ao
SINGRH, tendo como público alvo os membros do CBH Paranaíba e de suas instâncias técnicas
e os membros dos Comitês de Bacia Hidrográfica de Rios Afluentes ao Paranaíba. Explicou que
as capacitações serão realizadas preferencialmente antecedendo a realização das Reuniões
Plenárias Ordinárias. Disse que além das vagas destinadas ao CBH Paranaíba e suas instâncias,
serão ofertadas 45 (quarenta e cinco) vagas destinadas aos 9 (nove) CBHs Afluentes, com
custeio do CBH Paranaíba. Falou que para a execução das capacitações, será buscado parcerias
com os Órgãos Gestores, Poder Público e Universidades, de acordo com o tema às quais se
vinculem. Observou que ao final da capacitação o membro receberá um Certificado de
participação emitido pelo CBH Paranaíba. Informou que o Programa de Capacitação será
divulgado pelo e-mail institucional, mídias sociais do Comitê, como o site, facebook e instagram
e demais meios de comunicação que julgar necessário. Apresentou a linha de desenvolvimento
do Programa de Capacitação: Temática: Comitê de Bacia Hidrográfica e Agência de Água;
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Abordagem: O que é, o que faz, práticas, procedimentos, competências; Data: Março de 2019.
Temática: Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento dos corpos de água; Abordagem: O
que são, qual a importância e como construir e acompanhar a implementação desses
instrumentos; Data: junho de 2019. Temática: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
Abordagem: A importância do instrumento, passos para sua implementação, mecanismos e
valores, experiências na implementação desse instrumento; Data: novembro de 2019. Temática:
Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos; Abordagem: Histórico do instrumento,
aspectos legais, diversas finalidades de uso; Data: junho de 2020. Temática: Gestão de conflitos
hídricos; Abordagem: Conceitos básicos, causas, efeitos e formas de prevenção e mitigação;
estudos de casos; Data: novembro de 2020. Temática: Noções de hidrologia; Abordagem:
Histórico e conceito de hidrologia, Ciclo Hidrológico e Bacia Hidrográfica, Precipitação pluvial,
Evaporação e Evapotranspiração, Infiltração, Escoamento Superficial, Medições de Vazões e
Vazões Características; Data: junho de 2021. Temática: Gestão de Projetos; Abordagem:
Conceitos gerais sobre Programas e Projetos, O que deve conter um projeto, Técnicas de
elaboração – árvore de problemas e de objetivos, Técnicas de negociação e de execução de
projetos, Matriz de riscos, Indicadores de avaliação; Data: novembro de 2021. Temática:
Revitalização de Bacias Hidrográficas; Abordagem: Conservação do solo e da água, recuperação
da cobertura vegetal, unidades de conservação, conservação e uso da biodiversidade; Data:
março de 2022. Esclareceu que o financiamento do Programa de Capacitação será proveniente da
cobrança pelo uso de recursos hídricos da bacia do rio Paranaíba, conforme disposto no
Orçamento 2019. Disse que ao término de cada capacitação será realizada uma avaliação no
intuito de obter um feedback em relação a divulgação da capacitação, ministrante, relevância do
conteúdo, carga horária e espaço físico que foi realizada a capacitação, objetivando aprimorar as
capacitações futuras. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH
Paranaíba) abriu a matéria para discussão. A senhora Jordana Girardello (Usuários) sugeriu
que para a realização das capacitações sejam buscadas parcerias com o setor privado, como por
exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) que possue equipe qualificada que
poderá auxiliar nas capacitações. O senhor Antonio Giacomini Ribeiro (Sociedade Civil)
sugeriu que seja utilizada as mídias sociais dos CBHs Afluentes ao Paranaíba para divulgação da
Capacitação. Observou que grande parte das temáticas ofertadas estão disponíveis no site da
ANA, pelo Ensino a Distância (EAD) e totalmente gratuitos. Sugeriu que seja pesquisado junto a
ANA e outras instituições quais cursos estão sendo ofertados, a fim de orientar os membros do
Comitê, levando a uma economia de recurso financeiro. Pontuou que o recurso para as
capacitações pode ser utilizado em cursos com temáticas mais específicas, colocando como prérequisito a conclusão dos cursos oferecidos pela ANA, a fim de obter um nivelamento do público
alvo. A senhora Cynthia Guerra (Abha) esclareceu que a temática dos cursos iniciais foi
proposta em razão de grande parte dos novos membros do CBH Paranaíba estar compondo um
colegiado pela primeira vez. Pontuou que a proposta do Programa de Capacitação está aberta
para sugestões e contribuições. Disse que conforme observado pelo senhor Antonio Giacomini
Ribeiro (Sociedade Civil) a ANA oferece cursos de extrema qualidade. O senhor Ricardo
Minoti (Sociedade Civil) concordou com o senhor Antonio Giacomini Ribeiro (Sociedade
Civil) sobre a necessidade de aproveitar os cursos oferecidos pela ANA e colocar pré-requisito
em alguns cursos com temáticas especificas. Observou a importância de realizar o primeiro curso
de forma presencial, com uma temática introdutória para quem está iniciando, visto que os
cursos EAD são ótimos, porém, frios. A senhora Cynthia Guerra (Abha) informou que irá
encaminhar o Programa de Capacitação a todos os membros e solicitou que os membros que
tiverem contribuições e sugestões de melhoria, que encaminhem para o e-mail da Secretaria
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Executiva até o dia 14 de dezembro. Item 8. Apresentação “A escassez hídrica no
Reservatório do Rio Descoberto”. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do
CBH Paranaíba) convidou a senhora Tatiany Alves (Faculdade LS) para proferir apresentação.
A senhora Tatiany Alves (Faculdade LS) iniciou sua apresentação informando que é
Licenciada em Ciências Biológicas e atualmente cursando Bacharel pela Faculdade LS. Pontuou
que a apresentação sobre a escassez hídrica no Reservatório do Rio Descoberto refere-se ao
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) realizado em 2017 e aprovado em 2018. Introduziu
sobre a escassez hídrica segundo Marques (2019), que trata-se do desequilíbrio causado pela
disputa e conflito de recursos hídricos, recursos ambientais e consiste na subdivisão heterogênea
de água doce, que está associada à omissão de controle desse recurso. Falou que de acordo com a
Organização das Nações Unidas (ONU), em 2025 quase ⅔ (dois terços) da população mundial
viverão em áreas metropolitanas, gerando graves problemas de abastecimento. Explicou que de
acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a bacia do Rio
Descoberto possui cobertura vegetal de mata ciliar reflorestada, com grande relevância
ecológica, estabelecida como área de proteção ambiental, sendo apontado como o mais eminente
do Distrito Federal, abastecendo em torno de 65% (sessenta e cinco por cento) da população.
Esclareceu que o desenvolvimento populacional trouxe grandes problemas de abastecimento e
com as mudanças climáticas, degradação e desmatamento do cerrado, captações clandestinas de
água e ocupação irregulares, ocasionou a impermeabilização do solo e assoreamento de
mananciais e nascentes. Observou que mesmo que este problema esteja relacionado com a
diminuição de chuva na região Centro Oeste do Brasil, questionou qual é o papel da população
na conservação dos recursos hídricos existentes. Apontou como medida principal para a
conservação de recursos hídricos no país é a não ocupação de solo em bacias hidrográficas, visto
que toda atividade humana gera resíduos que acabam sendo incorporados aos corpos hídricos.
Esclareceu que o objetivo do trabalho foi analisar os agravantes da escassez hídrica, avaliar quais
dificuldades e apontar medidas de mitigação. Informou que o estudo foi realizado entre junho de
2017 a junho de 2018, com base em artigos científicos, utilizando o banco de dados Scientific
Eletronic Libraru (Scielo) e Google Acadêmico e arquivos governamentais da ANA e da
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). Disse
que conforme a Constituição Federal os recursos hídricos tais quais, meio ambiental e meio
ambiente ecologicamente equilibrado devem ser de uso comum da população. Falou que a
escassez hídrica do DF chegou ao ponto de extrema escassez, devendo ser analisado os
detrimentos do sistema perante a diminuição dos índices de chuvas e o crescimento populacional
e desenvolvimento urbano como principal consequência da diminuição dos índices do
reservatório do Descoberto. Apresentou o contexto histórico do Distrito Federal em que Dom
Bosco almejava sua construção, e adiante foi instituída a Comissão de Exploração do Planalto
Central do Brasil, conhecida como Missão Cruls, composta por diversos especialistas e
comandada por Luiz Cruls, no intuito de analisar a topografia do DF. Disse que a construção do
Plano Piloto iniciou em 1956, ocasionando a ida de diversas correntes migratórias para a região.
Falou que de acordo com o pesquisador Paviani, em 1957 a população era de 12.700 habitantes
(doze mil e setecentos), passando para 64.314 habitantes (sessenta e quatro mil, trezentos e
quatorze) em 1959, e chegando a 127.000 habitantes (cento e vinte e sete mil) em 1969.
Ressaltou que a inauguração de Brasília – DF, ocorreu em 21 de abril de 1960, no comando do
então Presidente da República Juscelino Kubitschek. Pontuou que a população do DF cresceu de
forma imprevisível, multiplicando os assentamentos humanos em torno de Brasília. Esclareceu
que de 2000 a 2010 a população cresceu em torno de 21% (vinte e um por cento), elevando o uso
de água para abastecimento público. Informou que a população atual encontra-se em torno de
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3.084.685 habitantes (três milhões, oitenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco), devendo
chegar a 4.000.000 de habitantes (quatro milhões) em 2030, sendo necessário o desenvolvimento
de Politicas Públicas satisfatórias, a fim de garantir água para toda população. Falou que o
reservatório do Rio Descoberto foi inaugurado em 1974, possui 17 km2 (dezessete quilômetros
quadrados) de extensão, possui capacidade de armazenar 102,3 hm3 (cento e dois vírgula três
hectômetros cúbicos) de água, está localizado nas extremidades da rodovia BR-070 e é
responsável por abastecer 61,52% (sessenta e um vírgula cinquenta e dois por cento) da
população do DF, possuindo 58,45% (cinquenta e oito vírgula quarenta e cinco por cento) no
consumo hídrico por sistema de captação. Disse que nos último 2 (dois) anos a seca atingiu um
nível crítico no DF, levando a diminuição das vazões em mananciais e bacias e a desproporção
nos registros do reservatório desde a sua implantação. Observou que em 2017 o nível do
reservatório do Descoberto atingiu 26% (vinte e seis por cento) do seu volume útil, levando a
criação da Lei Federal nº 11.445/2007, dispondo que em situação crítica de escassez de recursos
hídricos é adotado o racionamento e os tarifários de contingência, para garantir o equilíbrio
financeiro e o abastecimento hídrico para população. Disse que em 2017 a Caesb iniciou o
racionamento hídrico, utilizando o sistema de rodízio, sendo 1 (um) dia sem abastecimento e 2
(dois) dias para religar e estabilizar o sistema. Falou que além do racionamento, foram
desenvolvidas ações educativas em escolas públicas, Projeto Adasa em Movimento e Caesb
Alerta. Disse que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA-DF)
realizou recuperação de áreas degradas e o Governo do Distrito Federal (GDF) e órgãos
envolvidos trabalharam a fim de reduzir e eliminar o desperdício e um possível
desabastecimento. Apresentou o Projeto Virada do Cerrado, criado pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA-DF), e conta com a participação da comunidade e de
estudantes, e expôs que em 2017 participou do Projeto juntamente com outros estudantes,
realizando o plantio de mudas na orla do rio Descoberto. Falou que seu trabalho levou a
discussão sobre o crescimento populacional, falta de planejamento e conscientização da
população, sendo que, após estudos de diversas revisões bibliográficas em artigos e documentos,
foi possível analisar que ocupação desordenada do solo é um fator que causou a diminuição dos
recursos hídricos. Pontuou sobre a necessidade da população, mesmo com o fim do
racionamento, economizar os recursos hídricos e preservar as bacias hidrográficas. Apresentou
as considerações finais: fatores que ocasionam a escassez hídrica e aponta medidas de mitigação;
crescimento populacional e a falta de gestão dos recursos hídricos; o uso consciente e sustentável
da água tem como finalidade manter o abastecimento no período seco; conscientizar os
habitantes para a preservação dos recursos naturais presentes no DF e acessibilidade dos
cidadãos a informações relacionadas aos recursos hídricos mesmo após o fim do racionamento.
Pontou como recomendações: a sociedade e gestão de recursos hídricos devem restaurar os
impactos ambientais em mananciais e nascentes; sistema de captação de água da chuva para
tratamento de água nas escolas; reabilitação de mananciais em bacias hidrográficas do DF;
necessidade da criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranaíba, constituído dos
municípios do estado de Goiás: Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama,
Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia e Cristalina, devendo envolver a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno (RIDE-DF) a ANA, Adasa, CBH Paranaíba e
CBH Paranaíba-DF. Apresentou o Projeto de pesquisa e vídeo documentário: Impactos da crise
hídrica no Distrito Federal: criando modelos e soluções sustentáveis na Bacia Hidrográfica do
Rio Descoberto, desenvolvido por estudantes do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte,
frente a temática desenvolvida no 8º Fórum Mundial da Água, que ocorreu em Brasília – DF,
entre os dias 17 a 23 de março de 2018, tendo como principal foco a crise hídrica no DF. Pontou
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que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as nascentes entorno de sua região e realizar o
plantio de mudas. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba)
agradeceu a participação da senhora Tatiany Alves (Faculdades LS). Pontuou a importância de
ver uma pesquisa realizada em uma academia ser desenvolvida na prática, envolvendo alunos e a
comunidade para a importância da educação ambiental e conscientizando sobre a necessidade de
preservar os recursos hídricos. Item 10. Apresentação do Relatório parcial de
acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos
hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor Leonardo Sampaio Costa (VicePresidente do CBH Paranaíba) convidou a senhora Polyanna Duarte (Abha) para proferir a
apresentação. A senhora Polyanna Duarte (Abha) pontuou que o Relatório de acompanhamento
das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba foi elaborado em função das ações previstas no Orçamento 2018,
conforme Deliberação nº 81/2017 e posteriormente revisada pela Deliberação nº 91/2018.
Apresentou o status de execução dos 7 (sete) projetos aprovados para execução no DF
provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos: Projeto Hidrômetros para todos e
Reservação de Água em Pequenos Reservatórios Revestidos - A minuta do Termo de Referência
já foi encaminhada à Abha, estando no aguardo do envio de dados pelos proponentes; Projeto
Implantação de Poços Tubulares Profundos em Propriedades Rurais - No aguardo do envio de
dados pelos proponentes; Projeto Conservação de água e solo na Bacia Hidrográfica do Alto
Descoberto - fase para pré-orçamento de mercado e posteriormente abertura de Edital; Projeto Recomposição de Vegetação Nativa do Cerrado por Semeadura Direta (Muvuca de Sementes) na
bacia Rio Descoberto e Implantação de Saneamento Básico em comunidades rurais do Distrito
Federal - No aguardo do envio de dados pelos proponentes; Projeto Captação, armazenamento e
aproveitamento de águas pluviais em escolas públicas para usos múltiplos da água – escolas prédefinidas, especificações enviadas pelo proponente para elabora de TDR. Encontra-se na fase de
pré-orçamento de mercado e posteriormente abertura de Edital. Informou ainda, das demais
ações que estavam previstas no Orçamento 2018: Programa de Apoio aos Comitês de Bacias
Hidrográficas Afluentes ao rio Paranaíba: em função das incertezas jurídicas quanto ao formato
do programa, o mesmo não foi executado e a Diretoria do CBH Paranaíba em discussão com os
Órgãos Gestores e os CBHs Afluentes, estão buscando alternativas de apoio, com uma nova
modalidade que tenha foco na instrumentalização. Programa de Enquadramento dos corpos
hídricos superficiais será meta para o exercício 2019 e sua execução irá contemplar a revisão da
proposta de enquadramento de toda bacia do rio Paranaíba, não ficando restrita à sub-bacia do
Rio Santa Maria. Sistema de Informação Geográfica e Geoambientais (SIG) – disse que o
recurso destinado não é suficiente para implementação e manutenção da plataforma, sendo
analisado pela Diretoria do Comitê a possibilidade de se utilizar o SNIRH, a fim de reduzir
custos. Falou que a proposta foi aprovada pela CTPI durante sua 48ª Reunião. E o próximo passo
será uma discussão conjunta entre o CBH Paranaíba e a ANA para analisar as possibilidades de
adequações e parametrização do SNIRH. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente
do CBH Paranaíba) abriu a matéria para discussão. O senhor Ricardo Tezini Minoti
(Sociedade Civil) solicitou a presença da Abha na Adasa a fim de verificar o andamento da
execução dos Projetos. A senhora Elaine Aparecida Oliveira (Poder Público) disse que todos
os projetos que foram apresentados são do Distrito Federal e questionou se foram os únicos que
foram recebidos. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba)
respondeu que quando se discutiu o Orçamento 2018, o DF foi o único que tinha suas demandas
já definidas. Esclareceu que para os outros estados havia uma rubrica para o Programa de Apoio
aos Comitês de Bacias Afluentes ao Rio Paranaíba, no entanto, conforme colocado, existem
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incertezas jurídicas sobre o Programa e em razão destas incertezas foi realizado novo arranjo
objetivando na implementação dos instrumentos de gestão, que serão aplicados em 2019,
conforme Orçamento aprovado. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) falou sobre a
necessidade da criação de Câmara Técnica para acompanhar o ponto de vista técnico, visto que a
decisão política é do Comitê sobre a prioridade e definição do recurso. Citou como exemplo o
estado de São Paulo que possui uma verdadeira indústria de empresas de captação de recursos de
Comitês, possuindo um papel político e projetos interessantes acabam sendo minimizados.
Observou a importância de ter um acompanhamento mais rigoroso, visto que os membros
possuem o papel de atuar para o Comitê como monitoramento, capacitação e acompanhamento
de políticas públicas. Pontuou que existem entidades que não passam de empresas de consultoria
de negócios que captam recursos que poderiam estar sendo melhores aplicados, por pessoas mais
idealistas e voltada para conquista de direito e construir da cidadania. Falou que foi instituída no
âmbito do Comitê a Câmara Técnica de Educação e Mobilização, porém, nunca se reuniu.
Solicitou a Diretoria do Comitê que averigue sobre essa Câmara Técnica, a fim de criar uma
agenda de acompanhamento desses projetos e que as rubricas dos projetos sejam efetivadas via
um protocolo do Comitê. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH
Paranaíba) esclareceu que todas as ações propostas a serem aplicadas com o recurso da
cobrança estão sendo acompanhadas pela CTPI. Disse que irá repassar a solicitação ao
Presidente do CBH Paranaíba. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse que sente que
esse tipo de rubrica é serve de moeda política. Citou como exemplo o Distrito Federal que possui
uma grande quantidade de entidades que não estão preocupadas em fazer a valorização da
cidadania, carregando recursos para um trabalho que as vezes não tem significância, que já foi
feito ou que tenha metodologia questionável. Falou que se sente no direito de cobrar do atual
Presidente do CBH Paranaíba que cumpra o que prometeu na sua campanha, visto que em seu
entendimento está devagar. Falou para o senhor Leonardo Costa que não há necessidade de
encaminhar sua solicitação ao Presidente, uma vez que a Plenária é soberana. Ressaltou a
importância de os recursos destinados a rubrica de educação ambiental serem submetidos ao
monitoramento de um Grupo de Trabalho que já existe no Comitê. O senhor Leonardo Sampaio
Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) pediu que a Secretaria Executiva informe sobre a
situação do GT Educação Ambiental. A senhora Cynthia Guerra (Abha) esclareceu que o
Grupo de Trabalho Educação Ambiental foi instituído em 2014, sendo elaborado um Plano de
Educação Ambiental e o grupo foi extinto em 2015 após finalização de suas atividades.
Conforme todos os grupos de trabalhos instituídos no Comitê que possuem prazo de
encerramento. O Senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) concordou sobre a necessidade da
transparência na aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água, devendo ser
acompanhada pelo Comitê. Sugeriu que o acompanhamento seja feito pelo Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão, sendo encarregado de garantir o cumprimento das
ações com lisura, acompanhar as ações e apresentar a Plenária os relatórios. A senhora Jordana
Girardello (Usuários) concordou com o senhor Wilson Shimizu que os projetos a serem
executados com a cobrança pelo uso da água sejam acompanhados pelo GACG. Observou que
todas as ações dispostas no Orçamento 2018 passou pela aprovação da CTPI e da Plenária. O
senhor Márcio Freitas (ANA) pontuou que para o Orçamento 2019, além do acompanhamento
das ações pelo GACG, conforme proposto, sugeriu que seja sistematizado o acompanhamento
por membros que tenham interesse, por meio de um boletim informativo divulgado aos
membros. Item 11. Aplicação de questionário de avaliação sobre o desempenho da Entidade
Delegatária. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba)
esclareceu que é meta do Contrato de Gestão celebrado entre ANA e Abha com anuência do
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CBH Paranaíba, a avaliação pelos membros do Comitê da atuação da Abha como Entidade
Delegatária, tendo como finalidade aferir a percepção do Comitê quanto à eficiência técnica e
administrativa da Entidade, no cumprimento das funções de Secretaria Executiva do Comitê.
Pontuou que para cada questão objetiva deverá ser atribuído um valor entre 0 (zero) e 10 (dez).
Disse que a aferição do resultado final da avaliação das Entidades Delegatárias deverá ocorrer
por meio do cálculo da média simples das notas e caso a pontuação atribuída em qualquer uma
das perguntas seja inferior a 5 (cinco), o avaliador deverá, necessariamente, justificá-la. Falou
que a meta da Entidade é de 10 (dez) pontos. Informou que a Secretaria Executiva irá entregar a
avaliação e solicitou aos membros que respondam o questionário. Item 12. Informes. O senhor
Leonardo Sampaio Costa (Vice-Presidente do CBH Paranaíba) informou que no dia 11 de
dezembro de 2018 estará acontecendo em Brasília – DF, o Seminário Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável: Água e Saneamento: Propostas para implementação no Brasil,
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Pontuou que os organizadores
do evento irão custear a ida de um representante do CBH Paranaíba. Solicitou que os
interessados em participar do evento se manifestem. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) e
a senhora Elaine Aparecida Oliveira (Poder Público) manifestaram interesse em participar. O
senhor João Climaco (Sociedade Civil) abriu mão de participar do referido evento, ficando
indicada para representar o Comitê no Seminário Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
Água e Saneamento: Propostas para implementação no Brasil, a senhora Elaine Aparecida
Oliveira (Poder Público). O senhor Marcos Correntino (Sociedade Civil) observou que tem
recebimento semanalmente o Boletim de Acompanhamento de Dados Hidrométricos da Bacia do
Rio Paranaíba, no entanto, o boletim dispõe apenas de variação dos níveis dos reservatórios.
Sugeriu que seja disponibilizado também os dados de vazão. Item 13. Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Leonardo Sampaio Costa, Vice-Presidente do CBH Paranaíba,
encerrou a reunião. Eu, Claudio Costa Barbosa, lavrei essa ata que segue assinada por mim e
pelo Vice-Presidente do Comitê. O áudio com o inteiro teor da reunião encontra-se arquivado
com a Secretaria Executiva do Comitê e pode ser disponibilizado aos interessados.
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Claudio Costa Barbosa
Secretário-Adjunto do CBH Paranaíba

Leonardo Sampaio Costa
Vice-Presidente do CBH Paranaíba
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Anexo I
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1
2

Entidade
Representante
Ministério de Minas e Energia - MME
Igor Souza Ribeiro
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Marcos Aurélio Gomes Antunes
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Assuntos Metropolitanos - Secima
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal ADASA
Instituto de Meio Ambiente de Mato
Grosso do Sul - IMASUL
Prefeitura Municipal de Goiânia
Prefeitura Municipal de Cristalina
Prefeitura Municipal de Itumbiara
Prefeitura Municipal de Aparecida do
Rio Doce
Prefeitura Municipal de Araguari
Consórcio
Intermunicipal
Região
Integrada
de
Desenvolvimento
Sustentável - RIDES
Prefeitura Municipal de Araporã
Prefeitura Municipal de Centralina
Associação Amigos das Águas
Associação Movimento Águas do Rio Amar
Associação para Gestão Socioambiental
do Triângulo Mineiro - Angá
Ambiente e Educação Interativa - Amedi
Movimento Verde de Paracatu - Mover
Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Goiás - CREA Itumbiara
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Subseção de Uberaba
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Universidade de Uberaba - Uniube
Fundação Universidade de Brasília UNB
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento Municipal de Água e
Esgoto de Uberlândia - DMAE
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa

Jeane Sabrina Maia
Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa
Gabriel Tenaglia Carneiro
Bruno Vicente Marques
José Márcio Margonari Borges
Marcos Clodoaldo Morais Garcia
Bruno Gonçalves dos Santos
Kassio Henrique Gama Souza

Elaine Aparecida Santos Oliveira
Janahina Aparecida Borges
Ivan Bispo
Claudio Costa Barbosa
Antonio Giacomini Ribeiro
Vanda Davi Fernandes de Oliveira
Antônio Eustáquio Vieira
João Clímaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Alessandro de Oliveira Pereira
Henrique Luiz de Araújo Costa
Dalton Nunes Gonçalves Júnior
Wilson Akira Shimizu
Flávia Alice Borges Soares Ribeiro
Ricardo Tezini Minoti
Everton Luiz de Miranda
Luiz Humberto de Freitas Souza
João Martins Neto
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
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Federação da Agricultura e Pecuária de
Goiás - FAEG
Sindicato Rural de Cristalina
Cooperativa Agropecuária do Alto
Paranaíba
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Cooperativa
Agroindústrial
dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Comigo
Copebras Indústrias Ltda - Ouvidor
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Serra do Falcão Energia S.A
CEMIG - Geração e Transmissão S/A
Furnas Centrais Elétricas S/A
Caramuru Alimentos S/A
Praia Clube

Jordana Gabriel Sara Girardello
Alécio Marostica
Fábio Shin-Iti Endo
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Reginaldo Passos

José Moreira da Costa
Deivid Lucas de Oliveira
Pablo Henriques Salgado
Renato Júnio Constâncio
Ramom Rodrigues Vieira de Carvalho
Renato Gomes Pereira
Sara Hatem Honorato

Anexo II
Outras Presenças
Entidade
Representante
Abha Gestão de Águas
Adriana Maria da Silva
Abha Gestão de Águas
Cynthia Guerra
Abha Gestão de Águas
Nádia Mariany Guimarães
Abha Gestão de Águas
Polyanna Duarte
Abha Gestão de Águas
Ronaldo Brandão Barbosa
Agência Reguladora de Águas, Energia e Alba Evangelista Ramos
Saneamento Básico do Distrito Federal ADASA
Agência Nacional de Águas
Márcio Freitas
ALMG - BH
Engdino Garcia
AMMA Goiânia
Marcelo Bernardo
Faculdade LS Taguatinga Sul
Tatiany Sousa Alves
Franco Propaganda
Nara Núbia Santos
Prefeitura Municipal Aparecida do Rio Valdeir
Doce
Secretaria de Meio Ambiente de Araporã André Luiz Borges
- MG

