Relatório da 2ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade
Delegatária
Data: 04.07.18
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Elaine Lopes Noronha Farinelli, João Climaco Soares de
Mendonça, Leonardo Sampaio Costa e Maurício Marques Scalon.
Demais Participantes: Nádia Mariany Guimarães (Secretaria Executiva do CBH
Paranaíba).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 2ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade
Delegatária. Às 11h, o senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão de
Julgamento) deu início a 2ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade
Delegatária, registrando quórum regimental com a presença de 4 (quatro) membros,
conforme disposto no Edital Conjunto nº 001/2018.
2. Sabatina do Diretor Geral. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da
Comissão de Julgamento explicou que, conforme o edital, o Diretor Geral da Entidade
Proponente seria submetido à sabatina, na qual apresentaria seu Plano de Trabalho e
responderia a questões da Comissão de Julgamento. Informou que para a Sabatina seria
utilizado o recurso de filmagem. Esclareceu que a sabatina seria dividida em 3 (três) blocos
de atividades, sendo o 1º bloco apresentação individual do candidato. Explicou que o
candidato teria 20 (vinte) minutos para fazer a apresentação oral de sua estratégia de
atuação e de seu currículo. No 2º bloco de atividades cada membro da Comissão de
Julgamento poderia fazer até 3 (três) perguntas ao candidato, respeitando o limite de 3
(três) minutos por pergunta, sendo que o candidato teria 5 (cinco) minutos para responder a
cada pergunta. Ele esclareceu que no 3º bloco de atividades a Comissão de Julgamento faria
a avaliação do candidato, respeitando a pontuação máxima de 25 pontos. Explicou que a
pontuação da sabatina seria a média aritmética das notas de cada membro da comissão,
sendo previamente descartadas a maior e a menor nota. Ele ponderou que houve inscrição e
habilitação apenas da entidade Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos
de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas e iniciou a sabatina convidando o
Diretor Presidente da Associação, o senhor Sergio Gustavo Rezende Leal, para proferir sua
apresentação, em até 20 minutos. O senhor Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor
Presidente da ABHA) cumprimentou a todos e deu início a sua apresentação. Disse que a
missão da ABHA é atuar de forma integrada na gestão dos recursos hídricos, contribuindo
para o uso sustentável, tendo como visão ser reconhecida anualmente pela indução do uso
sustentável das águas da bacia hidrográfica do Rio Paraná, por meio da gestão efetiva dos
recursos hídricos. Esclareceu que atualmente a ABHA atua como Agência de Bacia nos
Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Paranaíba e Rio Araguari e atua como Secretaria
Executiva nos Comitês do Rio Grande e Rio Paranapanema. Apresentou o organograma da

ABHA, sendo Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal os cargos
não remunerados. Afirmou que a Assembleia Geral da ABHA é atualmente composta por
usuários de recursos hídricos de Minas Gerais, tendo em vista que a ABHA foi criada,
inicialmente, para ser personalidade jurídica do CBH Araguari. Ele ressaltou que já foi
identificada a necessidade de buscar usuários de todas as bacias que a ABHA atua, para
compor a Assembleia Geral, sendo algo que será revisto na revisão do Regimento Interno
da ABHA. O Diretor presidente explicou que o Conselho Fiscal é composto por 4 (quatro)
usuários e 4 (quatro) convidados, sendo 1 (um) sociedade civil, (1) entidade de classe, 1
(um) poder público municipal e 1 (um) usuário convidado. Já a Diretoria Geral é composta
por 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Gerente Administrativo Financeiro, caso a ABHA seja
selecionada, será contratado 1 (um) Coordenador Técnico e 3 (três) Coordenadores da
Bacia, sendo 1 (um) coordenador por bacia interestadual de atuação da ABHA. No quadro
funcional são 4 (quatro) secretários, sendo 1 (um) secretário por comitê, 3 (três) analistas
ambientais e 2 (dois) assessores de comunicação, além da equipe administrativa. Ele
apresentou o mapa estratégico institucional, que dispõem de resultados, processos e
aprendizados. Esclareceu que a ABHA necessita de aumento na produtividade institucional
e de redução de custos. Disse que a ABHA vem buscando parcerias estratégias junto aos
Órgãos Gestores e Ministério Público, para que consiga melhorar a gestão de recursos
hídricos na bacia do rio Paranaíba e melhorar institucionalmente a qualidade de serviço da
ABHA. Esclareceu que todo ano é realizada pesquisa entre os membros do CBH Paranaíba
e CBH Araguari para avaliar o grau de satisfação dos membros em relação a ABHA.
Segundo ele, foi realizado um mapeamento das notas obtidas nos últimos anos e as
sugestões de melhorias, tendo como feedback a necessidade de fornecer transparência na
aplicação dos recursos. Esclareceu que a ABHA já está executando as melhorias, a fim de
alcançar mais confiança dos Comitês e conseguir mais parcerias estratégicas. Disse que é
fundamental implementar um programa de capacitação; desenvolver a automatização dos
processos, a fim de otimizar o tempo produtivo; e manualizar e mapear os processos,
objetivando em estabelecer procedimentos. Ele, ainda, apresentou a situação dos Comitês
afluentes do rio Paranaíba, que possuem quórum baixo nas reuniões, além de pautas
insuficientes, dificultando a integração do CBH Paranaíba. Apresentou o cenário que a
bacia do rio Paranaíba encontra-se, baseado nos problemas e desafios em relação ao
Comitê, aos Comitês afluentes e à ABHA, enquadrando-se no “Fundo do Poço”, dentro da
metodologia utilizada, tendo em vista que atualmente os Comitês afluentes estão em graus
de evolução distintos e os Órgãos Gestores em fases diferentes de implementação da
Política de Recursos Hídricos. Afirmou também que os recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos são insuficientes para a sustentabilidade da Entidade
Delegatária, além de ressaltar a crise hídrica que atinge a população de Brasília - DF e
Goiânia – GO. Esclareceu que algumas problemáticas demandam muito tempo para serem
implementadas, porém, se a bacia do rio Paranaíba conseguir a sustentabilidade da Entidade
Delegatária, seria possível sair do cenário “Fundo do Poço” para o cenário “Independente
Solitário”, proporcionando a Entidade Delegatária realizar ações de melhoria da
governança compartilhada e ações que melhorem a disponibilidade hídrica. Apresentou o
mapa estratégico da bacia do Rio Paranaíba, que dispõem de propostas de ações, dividida
em 3 (três) pilares: Sustentabilidade da Entidade Delegatária (fortalecimento das normas e

diretrizes da gestão de recursos hídricos na União e programa de capacitação); Ações de
melhoria de Governança compartilhada da Bacia (elaboração de um pacto das águas,
fortalecimento do programa de apoio aos CBHs Afluentes, homogeneização das metas dos
programas Pró-Gestão, Pró-Comitês, e Programa de apoio aos CBHs Afluentes;
homogeneização das normas estaduais ligadas à recursos hídricos; e programa de
capacitação) e Ações de melhoria da disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba (Sistema de Informações; parcerias estratégicas e aumento da resiliência hídrica
das áreas de conflito na bacia). Passando para a bacia do rio Araguari, mostrou que,
segundo a metodologia utilizada, ela encontra-se também no cenário “Fundo do Poço”,
tendo em vista que a bacia possui várias áreas de conflito, além de que o recurso arrecadado
da cobrança pelo uso de recursos hídricos não garante a sustentabilidade financeira.
Apresentou sugestões de ações que podem alterar o atual cenário, sendo: Ações que visam
a sustentabilidade da Entidade Delegatária (revisão das normas relativas à cobrança na
bacia e no Estado e programa de capacitação); Ações de melhoria da Governança
compartilhada da bacia (melhoria do arcabouço jurídico; parcerias estratégicas e programa
de capacitação); Ações de melhoria da disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari (Sistema de Informação; revisão do Plano de Bacia do Rio Araguari e
melhorar o saneamento da bacia). Finalizou dizendo que o Plano de Trabalho teve como
foco as necessidades das bacias do Rio Paranaíba e do Rio Araguari. O senhor Leonardo
Sampaio Costa (Coordenador da Comissão de Julgamento) agradeceu ao senhor Sergio
Gustavo Rezende Leal, Diretor Presidente da ABHA e deu início ao 2º bloco de atividades,
esclarecendo que cada membro da Comissão de Julgamento poderia fazer até 3 (três)
perguntas ao candidato, respeitando o limite de 3 (três) minutos por pergunta, e o candidato
teria 5 (cinco) minutos para responder a cada pergunta.
1º Pergunta - João Climaco Soares de Mendonça (Membro do CBH Paranaíba
representando o segmento Sociedade Civil) disse que na apresentação foi mencionada a
possibilidade de parcerias estratégicas. Disse que sempre teve a visão de Agências de
Águas mais dinâmicas, ampliando seus objetivos com uma ideia de desenvolvimento
integrador, sendo uma entidade que tenha um peso político na bacia, contribuindo para o
desenvolvimento social e ambiental da bacia. Falou que é possível perceber que a ABHA
tem uma dependência do contrato de gestão celebrado junto à ANA, o que leva a perda de
espaço político e da oportunidade de inserir-se na governança regional. Perguntou se essas
parcerias estão de fato concretizando ou se são apenas metas a serem almejadas.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que o
planejamento da ABHA tem como uma de suas ações melhorias institucionais visando a
ampliação de novos contratos, levando a redução de dependência de um único contrato.
Disse que a ABHA tem como objetivo buscar a melhoria de qualidade e quantidade de
água, através de parcerias com diversos atores.
2º Pergunta - João Climaco Soares de Mendonça (Membro do CBH Paranaíba
representando o segmento Sociedade Civil) perguntou como as Agências de Bacia analisam
a perspectiva de que a Política Nacional de Recursos Hídricos seja eficiente e que haja

legitimidade.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que
todo ano as Agências de Bacia se reúnem a fim de discutir sobre gestão de recursos
hídricos. Falou que a Política Nacional de Recursos Hídricos está bem avançada em relação
a outros países. Disse que atualmente existem várias discussões se a descentralização
funciona de fato, e que a centralização vem sendo pautada por alguns órgãos gestores, e até
indicada como a solução para o sistema. Esclareceu que na sua visão para que a gestão de
recursos hídricos funcione é primordial que os atores envolvidos acreditem no
funcionamento do sistema.
3º Pergunta - João Climaco Soares de Mendonça (Membro do CBH Paranaíba
representando o segmento Sociedade Civil) perguntou qual a visão da ABHA em relação a
agregar membros da Sociedade Civil ao Conselho de Administração da ABHA.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que
atualmente o Conselho Administrativo dispõe de 8 (oito) vagas para os associados e
convidados da Assembleia Geral. Esclareceu que a ABHA está analisando disponibilizar 2
(duas) vagas para Sociedade Civil, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes. Falou que a
ideia é que o representante da Sociedade Civil tenha representatividade dentro do Comitê e
do próprio segmento que representa.
1º Pergunta - Maurício Marques Scalon (Membro do CBH Araguari representando o
segmento Sociedade Civil) perguntou se o recurso financeiro proveniente da cobrança pelo
uso de recursos hídricos arrecadados na bacia do Rio Araguari e na bacia do Rio Paranaíba
são suficientes para o custeio da Entidade Delegatária e qual a situação da Entidade caso a
ANA não repasse o recurso adicional (“dote”). Perguntou se a ABHA tem um Plano B.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) esclareceu a ANA
tem conhecimento que os 7,5% dos recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos
hídricos não é suficiente para o custeio da Entidade Delegatária e acredita que a ANA irá
repassar o adicional a fim de manter a Entidade Delegatária. Disse que essa negociação
deve ser entre Comitê e ANA, sendo que a ABHA irá dar todo suporte técnico para
contribuir nessas discussões. Respondeu que a ABHA não tem Plano B.
2º Pergunta - Maurício Marques Scalon (Membro do CBH Araguari representando o
segmento Sociedade Civil) disse que no Plano de Trabalho apresentado, no item 4.2
Proposta do Plano Plurianual de Ações da Bacia do Rio Araguari, dispõe de proposta de
PPA para os anos de 2019 a 2022. Perguntou o motivo do Plano de Trabalho dispor desta
ação, uma vez que a mesma ainda não foi aprovada pela Plenária do CBH Araguari.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) esclareceu que a
proposta de PPA apresentada para a Plenária do CBH Araguari foi realizada com o recurso
orçamentário de 7,5%, destinado para o custeio da Entidade Delegatária, já o PPA proposto

no Plano de Trabalho é com recurso de 92,5%. Esclareceu que são apenas propostas, para
que, posteriormente, caso a ABHA seja a Entidade selecionada, já haverá propostas para
aplicação do recurso, a fim de avançar nas discussões do Comitê.
3º Pergunta - Maurício Marques Scalon (Membro do CBH Araguari representando o
segmento Sociedade Civil) fez uma breve leitura do Relatório da Auditoria realizada pela
Agência Nacional de Águas na ABHA, onde constam inconsistências administrativas em
relação a aplicação do recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos. Disse
que no Relatório contem prazos a serem cumpridos para a implementação das medidas
corretivas propostas. Perguntou qual o andamento destes prazos. Disse que caso os papéis
fossem invertidos, qual seria seu posicionamento como membro de Comitê em relação as
situações apontadas no Relatório.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) disse que devido
ao tempo de 5 (cinco) minutos para responder a questão não será possível entrar em
detalhes das situações apontadas no Relatório. Disse que se os papeis fossem invertidos
sugeriria que esse assunto fosse pautado em plenária. Falou que no relatório existem 2
(duas) situações críticas. Esclareceu que os recursos do CBH Grande e do CBH
Paranapanema são repassados a ABHA por meio do SINCOV, que é um Sistema de
Convênios do Governo Federal, porém, pelo SINCOV não é possível pagar boletos
bancários, etc. Disse que existe uma operação chamada OBTV – Convenente, em que se
paga o boleto por uma conta e posteriormente o valor do boleto é retirado do SINCOV e
transferido para a conta que fez o pagamento do referido boleto, devendo ser realizada no
mesmo dia. Disse que devido a equipe reduzida, houve casos em que foi realizado o
pagamento de um boleto, porém o valor não foi retirado do SINCOV e transferido para a
conta no mesmo dia. Falou que a outra situação crítica é o pagamento de diárias aos
membros do CBH Paranaíba, onde não têm sido cumpridas as normas estabelecidas na
Deliberação nº 52/2015 do CBH Paranaíba que dispõem de normas e procedimentos para
concessão de diárias. Esclareceu que as outras situações apontadas pelo Relatório são
melhorias de procedimento e já estão sendo adotadas.
1º Pergunta - Leonardo Sampaio Costa (Membro do CBH Paranaíba representando o
segmento Poder Público) perguntou se caso seja aplicado o escalonamento da cobrança
pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio Paranaíba, para os anos de 2019 a 2021,
conforme Deliberação nº 61/2016 do CBH Paranaíba, a Agência terá sustentabilidade.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que
não, sendo necessário buscar recursos alternativos.
2º Pergunta - Leonardo Sampaio Costa (Membro do CBH Paranaíba representando o
segmento Poder Público) perguntou qual a experiência que o Coordenador Técnico que irá
integrar a equipe da ABHA, caso seja selecionada, possui na área e de que forma foi
realizada a seleção.

Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que
existe uma grande dificuldade em encontrar profissionais da área técnica que possui
conhecimentos e experiência em gestão de recursos hídricos. Esclareceu que a Maria
Isabela de Souza é Engenheira Agrônoma e atual Secretária do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Grande, representando o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de Minas Gerais, possui conhecimentos sobre o funcionamento de
Comitês de Bacias Hidrográficas, experiência técnica, além de ser mestranda na área de
recursos hídricos.
3º Pergunta - Leonardo Sampaio Costa (Membro do CBH Paranaíba representando o
segmento Poder Público) perguntou o motivo que não está sendo cumpridas as normas
estabelecidas na Deliberação nº 52/2015 do CBH Paranaíba.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que de
acordo com a Deliberação nº 52/2015 do CBH Paranaíba os membros têm no máximo 05
(cinco) dias úteis para prestar contas da viagem realizada e caso o membro tenha alguma
pendência junto à ABHA ou não tenha prestado contas não terá direito a novo apoio
financeiro, até que seja regularizado. Disse que na maioria das vezes a normativa não é
seguida, tendo em vista que sem apoio financeiro os membros não participam das reuniões,
o que leva a redução de quórum e outros fatores. Esclareceu que na referida Deliberação o
prazo para aquisição de passagens aéreas é 10 (dez) dias, porém, algumas vezes é realizada
a aquisição das passagens fora do prazo, tendo em vista a solicitação feita pelo membro.
1º Pergunta - Elaine Lopes Noronha Farinelli (Membro do CBH Paranaíba representando
o segmento Usuários) ressaltou que para haver sustentabilidade na bacia é necessário que
os CBHs afluentes avancem na implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Ela perguntou se ABHA tem alguma proposta para essa ação.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que a
integração do CBH Paranaíba é vital para o desenvolvimento da bacia. Disse que a maior
parte da bacia está no Estado de Goiás, sendo o Estado essencial para a bacia. Falou que
para a integração acontecer é necessário que os Comitês se fortaleçam, disse que uma das
ações propostas no Plano de Trabalho é a contratação de uma assessoria jurídica para
normatizar e operacionalizar as decisões do Comitê.
2º Pergunta - Elaine Lopes Noronha Farinelli (Membro do CBH Paranaíba representando
o segmento Usuários) perguntou se ABHA teria condições de recuperar a credibilidade dos
usuários em relação a gestão de recursos hídricos, uma vez que o setor está desacreditado
na gestão de recursos hídricos, tendo em vista alguns fatores, como por exemplo,
contingenciamento de recurso, reajuste referente à cobrança pelo uso de recursos hídricos,
uma vez que o CBH Paranaíba já havia definido os valores que seriam cobrados até o ano
de 2021, além da forma que os órgãos gestores influenciaram na eleição da nova Diretoria
do CBH Paranaíba .

Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que a
ABHA é uma Associação de usuários, tendo como visão que para a gestão de recursos
hídricos acontecer é necessário que o usuário acredite no sistema. Disse que a ABHA
pretende pactuar com o usuário quais ações pretende-se desenvolver na bacia.
3º Pergunta - Elaine Lopes Noronha Farinelli (Membro do CBH Paranaíba representando
o segmento Usuários) disse que referente à Agência de Água única para atuar nos comitês
de bacias hidrográficas afluentes ao rio Paranaíba, no Distrito Federal o Conselho de
Recursos Hídricos deliberou por uma única Agência para atender os 3 (três) Comitês que
contemplam o território do DF. Perguntou se caso a ABHA seja a entidade selecionada,
automaticamente atuará como Agência de Água nos CBHs afluentes ao rio Paranaíba, além
dos 3 (três) Comitês do DF.
Resposta - Sergio Gustavo Rezende Leal (Diretor Presidente da ABHA) respondeu que já
está sendo discutido junto à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal (Adasa) a possibilidade da ABHA dar apoio aos 3 (três) Comitês do DF
com funções de Secretaria Executiva, porém, ainda não foi definido.
O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão de Julgamento)
agradeceu ao senhor Sergio Gustavo Rezende Leal, Diretor Presidente da ABHA, e
encerrou a Sabatina. Ao dar início ao 3º bloco de atividades, avaliação do candidato,
explicou que a nota da sabatina vai de 0 a 25 pontos, sendo que a pontuação final será a
média aritmética das notas de cada membro da Comissão de Julgamento, sendo eliminadas,
anteriormente, a maior e a menor pontuação. Após a avaliação, o senhor Leonardo
Sampaio Costa (Coordenador da Comissão de Julgamento) anunciou as notas de cada
membro da Comissão de Julgamento, sendo Maurício Marques Scalon, 18 (dezoito) pontos,
Leonardo Sampaio Costa, 23 (vinte e três) pontos, João Climaco Soares de Mendonça, 24
(vinte e quatro) pontos e Elaine Lopes Noronha Farinelli, 24 (vinte e quatro) pontos.
Calculou a média aritmética, retirando-se a maior e menor nota, totalizando no resultado
final de 23,5 (vinte e três vírgula cinco) pontos.
3. Análise do Plano de Trabalho. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da
Comissão de Julgamento) esclareceu que, conforme o Edital, o Plano de Trabalho deve
conter a visão estratégica para atendimento das obrigações estabelecidas no item 2 do
Edital, além de considerar o papel de uma Entidade Delegatária com funções de Agência de
Água, sendo apresentado conforme item 6 do Edital. Esclareceu que a pontuação final será
a média aritmética das notas de cada membro da Comissão de Julgamento, tendo-se
previamente descartado duas delas, as que resultarem, respectivamente, a maior e a menor
pontuação, respeitando o valor máximo de 10 pontos distribuídos nos seguintes critérios,
até 1 (um) ponto para apresentação em conformidade com a estrutura, até 2 (dois) pontos
clareza, até 2 (dois) pontos concisão, até 5 (cinco) pontos o plano de trabalho. Após a
avaliação, o senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão de
Julgamento) anunciou as notas de cada membro da Comissão de Julgamento, sendo
Maurício Marques Scalon, 9 (nove) pontos, Leonardo Sampaio Costa, 9 (nove) pontos,

Elaine Lopes Noronha Farinelli, 9 (nove) e João Climaco Soares de Mendonça, 10 (dez)
pontos. A Comissão de Julgamento definiu por consenso a nota final do Plano de Trabalho,
9,5 (nove vírgula cinco) pontos.
4. Encerramento. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão de
Julgamento) agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

