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Ata da 3ª Reunião Extraordinária do CBH – Paranaíba
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Às nove horas do dia oito de novembro de dois mil e onze, no Metropolitan Flat –
Hotel, na cidade de Brasília – DF, teve início a 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de
bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Compôs a mesa o Presidente do CBH – Paranaíba
Sr. Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, e a Segunda Vice-Presidente Sra. Angélica
Haralampidou. O Sr. Paulo Salles após ter verificado o quórum regimental, registrada a
presença de 30 membros, sendo 16 titulares e 14 suplentes no exercício da titularidade.
1 - Apresentação da minuta das normas e procedimentos eleitorais para a gestão 20122016 e da minuta de deliberação de composição da Comissão Eleitoral – Nelson Freitas
– ANA, o Sr. Nelson apresentou primeiramente a instituição da composição da
comissão eleitoral, e como seria composta essa comissão pelos órgãos gestores
estaduais, e ficou assim constituída: João Ricardo Raiser – SEMARH; Antônio Castro SEMAD; Ailton Mauro – IGAM; Angélica Haralampidou – SEMAC; José Carlos –
ANA; estes são os titulares faltando somente os suplentes serem indicados pelos órgãos
gestores, e basicamente esta é a minuta de deliberação para indicação de composição da
comissão eleitoral do CBH – Paranaíba, a Sra. Angélica perguntou se há necessidade de
titular e suplente na comissão, o Sr. Nelson disse que ao longo da norma tem algumas
passagens que dizem que em algum momento o processo possa ser conduzido por um
membro da comissão, então pode alguém argüir uma, e se você tem um suplente
indicado te da essa condição de ter um segundo para te substituir num evento formal
numa situação formal que tenha que ser um membro da comissão, o Sr. Milton
Monteiro perguntou se a suplência não poderia ser do próprio comitê, a Sra. Angélica
disse que já havia sido deliberado na reunião de Rio Quente, que seriam apenas os
representantes dos órgãos gestores para compor essa comissão, o Sr. Nelson Freitas
propôs todos olharem a norma e depois fazer as correções, o Sr. Sylvio Andreozzi disse
que a coordenação da comissão cabe ao Secretário do CBH, e o nome dele nem consta
na lista de composição da comissão eleitoral, o Sr. Wilson Shimizu disse que foi
levantado na reunião da CTPI e o secretário é elemento nato da comissão por força de
regimento, já os outro são por meio de indicação, o Sr. Sylvio Andreozzi disse que
mesmo assim tem que constar na minuta o nome do secretário, deve se abrir um
parágrafo dizendo que a coordenação deve ser exercida pelo secretário do CBH, logo
após foi inserido na minuta o nome do secretário do CBH como coordenador da
comissão eleitoral do CBH- Paranaíba, o Sr. Nelson perguntou se além desse acréscimo
haveria mais algum ajuste a ser feito, logo após o Sr. Nelson propôs a todos olharem o
texto da norma e depois voltar e fazer as correções necessárias, o Sr. Sylvio Andreozzi
disse que uma vez aberta a discussão se resolve de uma só vez, a Sra. Angélica fez a
proposta de que se delibera com a suplência e os órgãos gestores fazem as indicações, o
Sr. Wilson Azevedo disse que gostaria de fazer um ajuste na comissão eleitoral se
poderia contar com o apoio dos membros, e sua sugestão foi aceita e inserida, logo após
o Sr. Nelson Freitas passou a apresentar o processo eleitoral gestão 2012-2016 do CBH
– Paranaíba, o Sr. Marcos Ries levantou uma dúvida sobre os considerandos da
deliberação, que considera tudo mas não considera o regimento interno do comitê, e
acha que se perde um pouco a referência, o Sr. Nelson pediu para o Sr. Marcos uma
redação para completar a deliberação, o Sr. Marcos disse que não tinha uma redação,
mas propôs que a mesa coordenadora fizesse a redação, o Sr. Nelson disse que foi
sugerido que no texto após a citação da lei 9.433 e do órgão(CNRH) fosse citado
também o regimento interno do CBH, e perguntou ao Sr. Marcos Ries se esta alteração
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atendia a proposição feita, o Sr. Marcos disse que sim. O Sr. Marcos Ries fez referência
ao art. 1º em relação ao preenchimento de vagas onde não está contemplado no artigo,
disse que os arts. 1º, 2º e 3º incluindo o parágrafo único eles tratam de uma coisa que o
regimento prevê, só que tem uma distinção, nessa deliberação pode ser desnecessário,
uma vez que o regimento contempla a composição do Comitê, e não fala de indicação
ou preenchimento de vagas. O Sr. Paulo Salles disse que o Sr. Marcos sugere que se
retire os Art. 2º e 3º ficando só o art. 1º, o Sr. Nelson disse que no preâmbulo já havia
feito a referência ao regimento, o Sr. Wilson Shimizu disse que na verdade é uma
questão formal e diz assim o preenchimento de vagas se faz por eleição pelas entidades
que vão representar, mas a indicação de membro vai ser feita pela entidade que foi
eleita, por isso que é indicação, o Sr. João Ricardo Raiser sugeriu como redação do art.
a composição do plenário do Comitê deverá observar o estabelecido em seu regimento,
o Sr. Sylvio Andreozzi disse que tem um aspecto técnico o art. 2º e 3º na verdade não
são art. e sim parágrafos do art. 1º porque são notas explicativas sobre o assunto do
caput e não tratam de outro assunto, o plenário acatou esta proposição, o Sr. Sylvio
Andreozzi falou que no art. 5º inciso 2º que está locais e deve ser local, pois o comitê
tem uma sede, foram feitas duas propostas e, colocada em votação a primeira é que o
local seja a sede do comitê e a segunda que sejam os locais para recebimento das
inscrições, e foi aprovado somente a sede do comitê como local, o Sr. Sylvio Andreozzi
disse que no art. 7º inciso 1º as organizações técnicas e de ensino e pesquisa com
interesse em área de recursos hídrico que atuem em ou que tenha atuado, por isso
solicita a retirada do que “tenham atuado”, pois para ele tem que ser que atuem, o Sr.
Paulo Salles sugeriu então a colocação do art. 47 da lei 9.433 que diz “organizações
com interesse na área de recursos hídricos”, no inciso 2º o Sr. Sylvio Andreozzi sugeriu
a alteração da redação para “quem tenham comprovada atuação”, o Sr. Sylvio
Andreozzi pediu um destaque no art. 8º inciso 3º letra “a” solicitou a retirada da palavra
qualquer, e citou também o inciso 4º pediu um esclarecimento sobre no que estava
escrito “essa exigência não é aplicada as entidades representativas dos usuários”,
solicitou a retirada desta pois já estava prevista anteriormente no inciso 2º, o Sr. Sylvio
Andreozzi disse que o Sr. Marcos está apresentando uma condição diferente e que ele
tem uma documentação que comprova isso e perguntou ao Sr. Marcos qual era a
documentação, foi respondido pelo Sr. Marcos que uma resolução da ANA, e
declaração do órgão público do documento resolve pois acha que a respeito da questão
da isenção de outorga já esta respondido na letra “d”, o Sr. Marcos sugeriu que se crie
um texto que nos caso de isenção de outorgar devidamente comprovado seja
consideração pela comissão eleitoral, e a sugestão foi acatada pela mesa, o Sr. Antônio
Eustáquio sugeriu ainda para as entidades ambientalistas inscrição e cadastro nacional
de entidades ambientalistas, o Sr. Sylvio Andreozzi sugeriu a troca de “ou” por “e” no
art.11 parágrafo 1º apresentação de documento ou apresentação de procuração assinada
pelo titular, o Sr. Nelson Freitas disse que neste caso tem de ser “ou”, o Sr. Sylvio
Andreozzi em relação ao art.12 parágrafo 1º para se inscrever os membros do comitê de
bacia hidrográfica estão dispensados de apresentar documentação prevista devendo
apenas apresentar ficha de inscrição devidamente preenchida e constar na listagem
fornecida pelo respectivo comitê, o Sr. Nelson explicou que a comissão diligenciara
para que tenha a listagem de membros dos comitês afluentes, o Sr. Sylvio Andreozzi
disse que o comitê tem que deliberar e dizer quem é seu representante, o Sr. Nelson
disse que não é uma questão de representante disse que a presunção do Paranaíba é se
um representante já é membro de um comitê afluente ele já é candidato, o Sr. Sylvio
Andreozzi disse que não é isso que ele está falando, e pergunta qual dos membros aqui
vai representar o Paranaíba, o Sr. Nelson disse que a representação será do candidato, o
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Sr. Marcos Ries sugeriu suprimir todo o art. 12, e disse que seria necessário uma nova
redação, o Sr. Nelson disse que não há necessidade na proposição, o Sr. Sylvio
Andreozzi sugeriu iniciar o art. com a seguinte redação “estão dispensados da
apresentação”, o Sr. Paulo Salles perguntou ao Sr. Sylvio Andreozzi se ele ia propor
mudar todo o conteúdo e o Sr. Sylvio Andreozzi disse que sim, o Sr. Paulo Salles disse
que se for só a forma sugere que seja feito depois, após apresentação da minuta do
processo de eleição, o Sr. Sylvio Andreozzi pediu a palavra para se manifestar dizendo
que entende a necessidade que o comitê tem, e não está vendo problema do horário
como determinante para o encerramento das discussões, pois a priori a assembleia está
prevista para acabar as quinze horas. A comissão que elaborou esse documento nos
enviou com antecedência e nos abriu espaço para contribuirmos com solicitações de
alteração, o Sr. Paulo Salles perguntou quando foi enviada a documentação, foi
respondido que uns vinte e cinco dias antes da reunião, o Sr. Sylvio Andreozzi disse que
não estava explicito recebam e analisem o documento que haveria reunião
posteriormente para fazer essa análise, o Sr. Nelson disse que a comissão quando
encaminhou a comissão ainda não está legalmente constituída, ela ainda não existe, a
secretaria que encaminhou, e o trâmite foi elaboração de minuta, discussão na CTPI,
consolidação de minuta, prazo regimental obedecido, encaminhamento para a plenária e
discussão da plenária, o Sr. Sylvio Andreozzi disse ao Sr. Paulo Salles que nós
discutimos a questão da ata anteriormente e combinamos que a ata seria distribuída e as
contribuições seriam enviadas a tempo para a Secretaria antes das reuniões, facilitando
sua votação, e no caso como esse eu acho tão importante a análise que, começar esse
procedimento de acelerar a discussão ou o procedimento de cercear a abertura de
discussão eu acho complicado pelo seguinte, nós definimos aqui esse procedimento,
qual vai ser a próxima composição e isso é tão sério que vários ajustes foram
apresentados, isso sem duvidar da competência em momento algum das pessoas que
fizeram, isso é importante e precisa ser mantido, existe casos que a gente sabe que
necessitam de boa vontade e eu acredito que as pessoas estão imbuídas neste trabalho,
mas vejo com muito temor se começarmos, por causa de tempo, cercear a presença e
manifestação das pessoas aqui dentro, essa é uma manifestação que gostaria de deixar
registrado, o Sr. Paulo Salles agradeceu a manifestação e colocou a deliberação da
proposta do processo eleitoral em votação, o Sr. Marcos Ries propôs que fosse feita
uma proposta de redação no art. 12 e só votaria se estivesse inclusa, o Sr. Sylvio
Andreozzi então propôs a nova redação “ os membros do CBH – Paranaíba e dos CBHs
– Afluentes para se inscreverem, estão dispensados da apresentação da documentação
prevista no art. 8º desta deliberação devendo apenas apresentar a ficha de inscrição
devidamente preenchida e constar na listagem de membros fornecida pelo respectivo
comitê”, logo após feita a nova redação foi colocado em votação e foi aprovada por
unanimidade. 2 - Relato da 123ª Reunião da CTIL/CNRH, realizada em 1º de setembro,
e a apresentação da minuta de detalhamento das funções da ABHA como entidade
delegatária e da minuta do Contrato de Gestão ANA-ABHA, o Sr. Paulo Salles
apresentou a minuta, dizendo que a apresentação do Sr. Hendrick no dia anterior foi
muito elucidativa para todos, a respeito do que o comitê está querendo nesse momento,
disse que ficou claro que não tem agência de água em lugar algum no Brasil, porque a
Lei 9.433 ainda não foi regulamentada, então não existe na legislação definição do que
seja uma agência de água, existe sim a previsão na Lei 9.433 do que seja uma agência
de água, mas ainda não há uma definição formal do que é uma agência de água, falou
que em 2004 uma lei dizia que a ANA podia fazer contratos de gestão com entidade
delegatárias para que elas exercessem a função de agência de água e foi com base nessa
lei que o CEIVAP, criou o AGEVAP, apresentada ontem pelo Sr. Hendrick, falou da
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reunião e da dificuldade que tiveram na CTIL, devido a função que se esperava para a
ABHA de exercer papel de Secretaria Executiva, e na reunião da CTIL ficou claro que a
CTIL disse se querem uma Secretaria Executiva não temos que nos manifestar, mas
querem uma agência de água, onde a ABHA seria a entidade delegatária que
desempenharia o papel de Secretaria Executiva, ai o comitê tem que deliberar e trazer
para a CTIL, e devido o entendimento resolvermos tirar a proposta e trazer para a
plenária para discutir, fazer as alterações necessárias e enviar novamente para a CTIL,
falou das bases legais para o contrato de gestão e a base legal é essa lei de 2004 que
autoriza a ANA a fazer contrato de gestão com prazo determinado com entidades sem
fins lucrativo e se enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei 9.433 que receberem
delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para exercerem função de
agência de água, falou da sustentabilidade financeira da entidade delegatária com base
na fonte de recursos da 183, nos termos do Decreto nº 7.402 de 2010 a parcela referida
no inciso 2 do art. 1º constitui cobrança pelo uso dos recursos hídricos, falou da minuta
do contrato de gestão disse que é mesmo contrato que já foi apresentado e discutido
anteriormente em outra reunião, e esse contrato estão descriminados com clareza as
atribuições os direitos as responsabilidades e as obrigações das partes signatárias por
que aqui esta atendendo a base legal que é a lei 10.881 de 2004, tem as especificações
dos programas de trabalho proposto com metas a serem atingidas e com indicadores de
desempenho para serem usados na avaliação, é um contrato em que se celebra entre
ANA e a ABHA com anuência do Comitê. Após apresentação foi aberto ao debate da
plenária, o Sr. Renato Dalla Lana disse queria fazer apenas um registro, no Comitê do
São Francisco, a agência delegatária foi instituída somente após a cobrança, e o que está
sendo feito aqui no CBH Paranaíba é uma inovação, e me parece que pode trazer
resultados positivos para melhorar a gestão administrativa do Comitê, e quanto ao
contrato de gestão, entende que está faltando definir a qualificação dessa agência
delegatária, como por exemplo, que profissionais está previsto para compor esta agência
delegatária. O Sr. Marcos Ries disse que além do contrato que está sendo apresentado
aqui, a conclusão da última plenária é que não houve tempo hábil para discutir, e que
tem que se explicitar bem a função de secretaria executiva discutir a minuta do contrato
nós temos que discutir sua função como secretaria executiva e definir se é isso, disse
que fez uma pergunta ao Grupo de Trabalho Agência e Cobrança qual é o
encaminhamento das ações e funções para a formação da agência de bacia, a resposta
foi que estamos discutindo, varias coisas não caminham do jeito que estão caminhando,
a estratégia é que tenhamos no futuro uma agência de bacia única, o Sr. Paulo Salles
pediu para o Sr. Marcos Ries focasse qual ponto gerava dúvida haja visto que são cinco
pontos que o Sr. Marcos Ries já havia levantado, o Sr. Marcos disse que tinha vários
outros ainda para serem levantados, o Sr. Paulo Salles pediu para ir por partes, o Sr.
Marcos disse que o primeiro ponto seria a estratégia que é da CTPI ou da Diretoria, o
Sr. Paulo disse que não foi essa a primeira pergunta, o Sr. Marcos disse vocês já
estiveram reunidos sobre as questões de secretaria executiva, o Sr. Paulo disse que está
mais do que descrito em todos os lugares dito ou seja dito e foi falado novamente sobre
o art. 41 e não acredita que precise mais do que isto, pois no final das contas não temos
condição e vamos partir para um outro aspecto dessa discussão de quais são essas
funções, se tem um plano de trabalho uma referência do art.41 estas coisas todas
definem como trabalha a secretaria executiva e a segunda questão a ser considerada é a
seguinte, você conhece o art. 41, todos eles entram na cobrança, se nós não aprovamos a
cobrança ai a gente pode imaginar o que a entidade delegatária vai fazer, então são duas
coisas, o Sr. Marcos disse que não é em relação a isso, então estamos fechando a porta
para que os comitês afluentes tenham suas próprias agências de cobrança, o Sr. Paulo
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disse que ai vem a segunda parte o Sr. Augusto iria comentar, e que diria o seguinte nós
estamos fazendo um contrato de gestão que a gente consiga delimitar com clareza com
tempo e espaço as coisas que estão acontecendo, nós estamos precisando de uma
secretaria executiva, nós tivemos uma discussão a respeito do assunto de quem iria
exercer esse papel, estamos prontos para uma OSCIP, tivemos uma empresa que nos
deixou na mão, e achamos como solução uma entidade delegatária e nós temos as coisas
com clareza e delimitadas, e disse que em relação a cobrança e a comitês afluentes isto
não está entrando na discussão ainda, por que antecipar essa discussão, o Sr. Marcos
disse primeiro está definido na pauta a deliberação do processo eleitoral e não dos
procedimentos da comissão eleitoral e do processo, e nem faz referência a nada do
Comitê, e se tivesse essa minuta de contrato dessa agência esquece de citar na
deliberação entre eu e a ABHA como entidade delegatária na função de secretaria
executiva, nós não podemos suprimir isso, e isso tem que estar no início da deliberação,
o Sr. Paulo lê a deliberação onde citava a seguinte frase, a entidade delegatária atuará
como secretaria executiva do Comitê, e pediu para o Sr. Marcos ler o plano de trabalho,
em relação de ter uma, duas ou dez agências, o Sr. Paulo perguntou se em alguma
reunião foi citado tal fato, o Sr. Marcos disse que não, então o Sr. Paulo falou se a ANA
acha que deve ser um duas ou dez é uma opinião única e exclusiva da ANA, nenhum de
nós aqui firmou compromisso em plenário que vai ser uma duas ou dez agências, e acha
que essa discussão não é oportuna, vamos nos ater ao objeto de nossa discussão, que é a
entidade delegatária. A Sra. Luiza de Marillac manifestou dizendo que é servidora do
IGAM e acompanhou há mais de 12 anos a formação dos Comitês. Afirmou que em
Minas Gerais houve uma demora em formalizar o apoio operacional aos Comitês,
gerando uma ansiedade e um desgaste muito grande, disse também que via naquele
momento uma oportunidade importante em considerar a ABHA e acredita que quem
ganharia com essa experiência seriam os Estados da Bacia porque estão com seus
Comitês em desenvolvimento e vão aprender muito com as experiências do CBHParanaíba. Concluiu adiantando seu voto a favor da ABHA e salientou que o Comitê
não podia perder aquela oportunidade, e que considerava a proposta clara e
fundamentada, bem como compatível com o estabelecido na legislação de recursos
hídricos. O Sr. Sylvio Andreozzi disse em duas colocações que o contrato faz e vai
reproduzir para saber exatamente, primeiro a CTIL se manifestou dizendo se é para ser
uma secretaria executiva não precisa ir para a CTIL, o problema de contratar a ABHA
como secretaria executiva e não ir a CTIL é por que a partir disso a ANA não pode fazer
a transferência do custeio, o Sr. Nelson respondeu que a ANA não pode firmar contrato
de gestão a não ser que seja indicado pelo CNRH, o Sr. Sylvio respondeu que para ele
ficou claro, e disse que é uma questão de nomenclatura na primeira redação, e o
problema de nomenclatura é uma questão de alteração ou não, o Sr. Sylvio
prosseguindo disse que entendeu que o comitê tem que apresentar o pedido desta forma
pois é a forma que a ANA pode fazer o repasse, então temos dois problemas, um interno
e outro externo que a gente resolve e disse que tem uma série de coisas dentro da minuta
do contrato que eu vi com mais calma que a gente vai ter que ter que olhar pois elas se
chocam com o regimento interno, a gente não pode pegar uma determinação que é nossa
e passar para outra pessoa sem alterar nosso regimento, são acertos no espírito geral do
contrato, o que estou tentando entender é como é que garantimos o acerto interno,
porque com o acerto externo posso estabelecer as funções de secretaria executiva, mas
na CTIL não vai aceitar, eu fico pensando porque essa deliberação não tem que ir para
lá, o Sr. Paulo disse que essa pergunta já foi respondida, o Sr. Sylvio disse que não. Não
são duas deliberações, o Sr. Paulo disse que será uma única deliberação que será
enviada, o Sr. Wilson Shimizu falou da deliberação 23 e disse que está aprovando agora
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o contrato de gestão qual o papel dela, e a proposta é uma outra deliberação
encaminhada a CTIL indicando a ABHA para atuar na função de agência de águas da
Bacia do Paranaíba, o Sr. Nelson disse que na deliberação 23 se tira a frase “atuar na
função de secretaria executiva” atende a CTIL e essa nova deliberação atende ao
problema interno, o Sr. Paulo disse que iria ser preparada uma deliberação para a CTIL
ela pode ser a 23, o Sr. Sylvio Andreozzi disse que para ele, está aprovado desde que
algumas alterações no contrato sejam feitas o que precede na verdade é o contrato, onde
as funções de secretaria executiva ficam claras, eu só queria garantir na minuta do
contrato que aquelas decisões tomadas sejam listadas aqui, e algumas contradições que
existam entre nosso regimento e o contrato sejam sanadas, e disse concordar que ao
término do contrato não haja prorrogação, pois entende que o comitê tem dois anos para
decidir se nós vamos ter ou se queremos a ABHA como nossa agência, o Sr. Paulo
Salles perguntou quais os pontos do contrato que necessitam de ajustes, o Sr. Sylvio
Andreozzi disse que na cláusula 11ª parágrafo único, sugeriu a retirada do parágrafo
único e se quiser pode alterar pela sugestão de Goiás que não haverá prorrogação, o Sr.
Paulo Salles disse que a questão da prorrogação deve ser olhada com cuidado, falou que
a prorrogação do contrato é só uma questão de prudência, o Sr. Nelson disse que a
prorrogação dependeria da anuência do comitê, o Sr. Sylvio Andreozzi disse que o
comitê já havia decido que o prazo do contrato só é até 31 de dezembro de 2013, e disse
que este era o prazo final e não ia ter prorrogação, o Sr. Paulo Salles disse que se está
sendo discuto uma cláusula, para que um projeto não fique emperrado por falta de estar
descrito, ou seja, apenas uma salvaguarda, o Sr. Sylvio Andreozzi falou sobre a cláusula
11ª do contrato, dizendo que ainda tem a impressão de termos decidido uma outra coisa
que o prazo era 2013 e acabou, o prazo final isso ficou claro para muita gente que estava
na reunião e decidiu isso, para mim isso estava muito claro, colocar um aditivo e alterar
o prazo a mais fere aquilo que tínhamos acordado, na minha interpretação, se não essa a
minha interpretação e das demais pessoas eu gostaria de pelo menos ficasse claro que
essa prorrogação fosse no máximo de um ano, e acabou-se o contrato, e explico porque
a gente começa usar o temporário como permanente e se evita de a forçarmos a tomar o
nosso rumo, ai vamos um ano e mais um ano, e ai por diante, ao invés da gente resolver
o problema que é decidir o que vamos fazer em relação a nossa agência, então na
impossibilidade de se tirar o parágrafo único eu gostaria que essa possibilidade fosse no
máximo de um ano. O Sr. Wilson Azevedo falou que na verdade vocês têm opiniões
divergentes e o que não pode é um grupo querer impor a sua vontade sobre os demais,
eu acho que todos os dois tem que ceder para se chegar a um consenso, esse é o
primeiro ponto e sobre esse tópico específico eu queria ponderar o seguinte, esse
contrato de gestão só existe ou só vai existir se for autorizado pelo Conselho Nacional
de Recursos Hídricos a delegação para a entidade delegatária para a ABHA como
função de agência, e essa delegação ela é feita por tempo determinado o Conselho vai
delegar até 31 de dezembro, acabou a delegação, acabou o contrato de gestão, então
você não pode prorrogar por um termo aditivo um contrato que acabou, essa é a
impressão que eu tenho, eu acho que estamos discutindo um detalhe que não precisa ser
discutido. O Sr. Sylvio Andreozzi sugeriu como encaminhamento uma votação para
definir se prorroga ou não prorroga o contrato, segunda votação para definir qual seria o
prazo a ser prorrogado, o Sr. Wilson Shimizu sugeriu a retirada do parágrafo inteiro. O
Sr. Paulo Salles disse que não seria interessante retirar o parágrafo, o Sr. Sylvio
Andreozzi disse que inclusive cria a oportunidade para nós dizermos que aqui não
colocamos tal coisa que deveria ter ou é melhor retirar isso, o Sr. Paulo Salles disse não
estar vendo de como tirar esse parágrafo impeça que tudo isso aconteça e volto aquela
questão de ser mais prudente, e eu acho tudo bem passar pelo processo outra vez, e acho
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que pelo princípio da prudência podemos deixar uma frase que poderá ser renovado por
mais um período, o Sr. Marcos Ries disse que sua posição respeitando o ponto de vista
da plenária de se estabelecer o prazo e acha que deve ser retirado esse parágrafo único,
porque contrato pode ser modificado a questão do escopo, na questão do prazo e dos
custos, então nós não precisamos ai desse parágrafo único, pois tem outras modificações
de contrato prevista que passará pela plenária se for o caso e já estão contempladas se
for as outras operações incluso no contrato, inclusive a vigência, então minha sugestão é
de se retirar esse parágrafo único. Logo após o Sr. Paulo Salles fez a votação das
propostas, proposta número um de ficar como está o contrato sem a retirada do
parágrafo, proposta número dois retira integralmente o parágrafo único. A primeira
proposta foi aprovada por 15 votos a favor 3 votos contra e 1 abstenção, o Sr. Sylvio
Andreozzi falou do anexo de organização interna letra “d”, parágrafo um, lavrar as atas
das reuniões plenárias, nosso regimento diz que a obrigação de lavrar as atas de
reuniões planárias é do secretário e não da secretaria geral, letra “b”, planejamento das
atividades, propor agenda anual a secretaria executiva não pode propor agenda, quem
propõe agenda é o secretário, letra “c” elaborar relatório anual de atividades que elabora
é o secretário, foi proposto a redação auxiliar o secretário elaborar relatório anual, o Sr.
Sylvio também falou da comunicação e mobilização social revisar o plano é
competência da plenária, foi sugerido a retirada da frase completa pelo Sr. Paulo Salles,
e foi retirado, o Sr. Sylvio Andreozzi falou sobre o processo eleitoral executar as
medidas do processo eleitoral e nesse caso cabe a comissão eleitoral, ou seja colaborar
com a comissão eleitoral e o secretário do Comitê na execução das medidas necessárias
para realização do processo. O Sr. Paulo Salles disse que estava finalizando a discussão
da seguinte forma, feita as modificações solicitadas e considerando aprovada a minuta
do contrato de gestão entre ANA e ABHA, segundo ponto, nós vamos preparar aqui
duas deliberações, a primeira é uma deliberação interna e a segunda é uma deliberação
que vai ser enviada para a o CNRH\CTIL . Para a deliberação interna foi sugerido
estabelecer funções de secretaria executiva pela entidade delegatária, indicada pela
deliberação 23 de 02 de junho de 2011, e entendemos que essa será a deliberação
interna que dirá a ABHA que vai ser secretaria executiva, a segunda deliberação a ser
enviada ao CNRH\CTIL, segue com a redação, “aprova a indicação da ABHA para
desempenhar a partir do contrato de gestão até 31 de dezembro de 2013, as funções de
agência de água na Bacia Hidrográfica do Paranaíba como entidade delegatária”, após
feitas as considerações foram colocadas para aprovação da plenária e foram aprovadas,
e após a aprovação o Sr. Paulo Salles agradeceu a presença de todos e encerou a
reunião. Nada mais havendo para tratar, eu Nilo André Bernardi Filho secretário do
CBH – Paranaíba lavrei essa que segue assinada por mim e pelo Presidente do CBH –
Paranaíba Sr. Paulo Salles.
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1

Ministério de Minas e Energia - MME

Renato Dalla Lana

2

Secretaria do meio Ambiente e dos
recursos Hídricos do Estado de Goiás SEMARH

Augusto de Araújo Almeida Neto

3

Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável -SEMAD

Luiza de Marillac Moreira Camargos

4

Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM

Patrícia Valls e Silva

5

Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA

Diógenes Mortari

6

Secretaria de Estado do meio Ambiente,
das Cidades, do Planejamento e da
Ciência e Tecnologia - SEMAC

Angélica Haralampidou

7

Associação Pró – Comitê da Bacia do
Rio Paranaíba

Milton Monteiro Mendonça

8

Fundação Educacional de Ecologia e
Meio Ambiente - FEEMA

José Antônio de Lima

9

Fórum nacional da Sociedade Civil nos
Comitês - FONASC

Antônio Geraldo de Oliveira

10

Movimento Verde Paracatu

Antônio Eustáquio Vieira

11

Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES

Fabricio Ribeiro

12

IF Goiano – Campus Morrinhos/GO

Anselmo Golsynski

13

Universidade de Uberlândia - UFU

Sylvio Luiz Andreozzi

14

Fundação Universidade de Brasília UNB

Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles

15

Saneamento de Goiás S.A

Henrique Luiz de Araújo Costa

16

Companhia de Saneamento de Minas
Gerais- COPASA

João Eduardo Della Torres

17

DMAE - Departamento Municipal de
Água e Esgoto de Uberlândia

Juliana Benoni Arruda Lima

18

Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal - CAESB

Fabio Bakker Isaias

19

Condomínio do Sistema de Irrigação
Rodeador - COSIR

Francisco José de Carvalho Sobrinho

20

Sindicato da Indústria de Fabricação de
Álcool do estado de Goiás - SIFAEG

José Mauro de Oliveira Ferreira

21

Alcafoods Ltda

Roberval Dias Martins

22

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S/A

Marcos Alexandre Ries

23

Furnas Centrais
Itumbiara

24

Consórcio Capim Branco de EnergiaCCBE

Luiz Fernando Vilela Rezende

25

Caramuru Alimentos S/A

Antônio Ismael Ballan

26

Estância Thermas Pousada do Rio
Quente

Astrid Lieberenz

27

Prefeitura Municipal de Itumbiara

José Márcio Margonari Borges

28

Prefeitura Municipal de Ouro verde/GO

Romescley José Camargo

29

Prefeitura Municipal de Rio verde/GO

Marion Kompier

30

Prefeitura Municipal de Araguari/MG

Bruno Gonçalves dos Santos

Elétricas

–

UHE

Joanaldo Teixeira de Oliveira
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