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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA COM OS COORDENADORES
DAS CÂMARAS TÉCNICAS E OS MEMBROS REPRESENTANTES DAS
ORGANIZAÇÕES CIVIS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
GRANDE.
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas
e trinta minutos, deu-se início à 1ª Reunião Conjunta da Diretoria com os membros
representantes das Organizações Civis do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Grande, realizada no Hotel Vilage Inn Poços, situado à Avenida Vereador Edmundo
Cardilo, nº 3.500, Jardim Del Rey, no município de Poços de Caldas/MG, para discutir
os seguintes pontos da pauta, que foram encaminhados anteriormente a todos os
membros: Item 1 - Plano de Trabalho da ABHA; Item 2 - Regimento Interno do CBH
Grande; e Item 3 - Implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH).
Membros presentes: Germano Hernandes Filho (Presidente do CBH Grande),
Mônika Bergamaschi (1ª Vice-Presidente do CBH Grande), Odorico Pereira de Araújo
(2º Vice-Presidente do CBH Grande), Maria Isabela de Souza (Secretária Executiva
do CBH Grande), Ângela Maria Pimenta (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos da Região de Franca), José Edilberto da Silva Resende (Agência para o
Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Sul e Sudoeste de Minas Gerais Adismig), Evandro Mendonça Negrão (Grupo Dispersores), André Luiz Sanchez
Navarro (Instituto Ambiental em Foco), Stella Souza Guida (Instituto SuperAÇÃO),
Gustavo Bernardino Malacco da Silva (Associação para Gestão Socioambiental do
Triangulo Mineiro - Angá), Irinéia Ardissom da Silveira Souza (ONG Planeta Solidário),
Fernando Sisdelli (Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde) e
Cristiane Guiroto (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - Abas).
Convidados: Lana M. Fava (Instituto Ambiente em Foco). Equipe de apoio: Dayana
de Sá e Sousa (Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias
Hidrográficas - Abha), Taísa de Pádua Alexandre (Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - Abha) e Janaína Gonçalves
(Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas
- Abha). O Presidente do CBH Grande, Germano Hernandes Filho, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e passou a palavra para o representante da
Organização Civil, Gustavo Malacco (Angá). O referido membro esclareceu o motivo
pelo qual os membros das Organizações Civis solicitaram a reunião com a Diretoria
do CBH Grande, alegando que surgiu a necessidade de alinhar alguns assuntos
pendentes, acreditando ser possível objetivar em três pontos principais. Ele afirmou
que a primeira questão seria a revisão do regimento interno do Comitê, exemplificando
a pouca representatividade das Organizações Civis dentro dos comitês federais,
ressaltando que isso poderia e precisaria ser mudado. Outro ponto que Gustavo
Malacco (Angá) expôs foram as dificuldades em relação aos problemas de gestão em
relação a participação da Sociedade Civil nas reuniões, enfatizando questões como,
logística de viagens e diárias. Ressaltou também que esses gargalos deveriam ser
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trabalhados com a Secretaria Executiva (Abha) e com a Agência Nacional de Águas
(ANA). Gustavo Malacco (Angá) concluiu, comentando sobre o terceiro ponto, que se
referia ao Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) e afirmou acreditar que, com
uma representatividade justa dos segmentos dentro do GT Acompanhamento,
conseguiriam avançar sem problemas. A Secretária Executiva do CBH Grande e
representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
(Crea/MG), Maria Isabela de Souza, pediu para que todos se apresentassem para que
pudessem ser identificados de maneira mais fácil. No decorrer das apresentações o
representante da Agência para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Sul e
Sudoeste de Minas Gerais (Adismig), José Edilberto da Silva, apontou que de todas
as colocações feitas, a mais importante é a alteração do Regimento Interno, para que
assim, seja igualitária a participação dos segmentos e ressaltou que os assuntos
apontados pelo Gustavo Malacco (Angá) surgirão naturalmente. Após as
apresentações, Germano Hernandes (Presidente do CBH Grande), questionou sobre
a divisão de segmentos dentro do Comitê. O Coordenador da CTIL, Adriano Melo,
respondeu que atualmente a porcentagem é dividida em 40% (quarenta por cento)
Usuários, 40% (quarenta por cento) Poder Público e 20% (vinte por cento) Sociedade
Civil. Gustavo Malacco (Angá) afirmou que a porcentagem dos Usuários não pode ser
alterada, mas que a do Poder Público poderá sofrer mudanças e explicou que a
divisão foi feita dessa maneira na época da criação do Comitê e foi baseada na
participação e representação dos membros envolvidos com as atividades naquela
época. O membro ainda disse que, entende os fatos, mas que estão levantando esse
ponto por ser uma das questões que afetam diretamente a eles. Odorico Pereira (2º
Vice-Presidente do CBH Grande) ressaltou que entende o levantamento, mas que
essa não é uma decisão que possa ser tomada somente pela Diretoria, existe todo
um caminho burocrático dentro do Comitê para que essas alterações aconteçam,
passando pela Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e pela Plenária. Isabela
Souza (Secretária Executiva do CBH Grande), afirmou que custear as despesas dos
membros suplentes seria uma medida paliativa para essa questão, já que alterar a
quantidade de representantes leva um tempo maior. Foi levantada a questão de que
a quantidade é importante, mas mais importante é a intensidade da participação e o
envolvimento dos membros com o Comitê. Os membros presentes na reunião
discutiram sobre esse ponto. Gustavo Malacco (Angá) encerrou sua fala pedindo para
que essa seja uma das pautas prioritárias dentro da Câmara para que a Sociedade
Civil possa colocar a sua proposta dentro do Regimento Interno e afirmou que o
debate sobre o assunto será feito posteriormente. Germano Hernandes (Presidente
do CBH Grande) colocou que é muito importante que todos os membros tenham em
mente que o foco do Comitê é solucionar os problemas da Bacia, ressaltando que as
próximas discussões serão ainda mais intensas e delicadas, com temas como:
implementação da cobrança, a questão da Agência de Bacia, dos enquadramentos e
o cumprimento do Plano. Além disso, reafirmou que a interação entre todos os
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segmentos é essencial. O Presidente do CBH mostrou aos presentes uma carta
enviada para a ANA que ressaltava a importância da presença do Titular e Suplente
nas reuniões e discussões do Comitê e solicitava o custeio de viagem dos membros
suplentes. Também apresentou a resposta oficial da ANA, em que diz que no Termo
de Parceria entre ANA e Abha não há previsão orçamentária para esse tipo de
custeio. A Coordenadora Institucional da Abha, Dayana de Sá, expôs que o Termo
de Parceria não deixa claro em momento algum a proibição do custeio para os
suplentes. O Presidente do CBH Grande colocou que há uma série de pontos no
Termo de Parceria que precisam ser melhorados e afirmou que isso seria uma
incumbência para as Câmaras Técnicas, rever essas questões para que a Diretoria
possa apresentá-las para a ANA, e completou, ainda, que a presença e o custeio dos
suplentes também é essencial para que o Comitê consiga alcançar a maturidade para
que os problemas da bacia sejam resolvidos. Ressaltou também que o papel do CBH
Grande é de grande expressividade em relação às mudanças que podem acontecer
na região. Os membros discutiram a importância da Sociedade Civil para pressionar
os prefeitos e realizar a disseminação das atribuições e responsabilidades do Comitê.
O representante do Instituto Ambiente em Foco, André Navarro, apontou a
necessidade de uma capacitação eficiente para a sociedade civil e reafirmou que é
necessário que haja a participação efetiva para que exista um entendimento real sobre
o assunto. Gustavo Malacco (Angá) disse que o enquadramento é uma boa
ferramenta para isso. Odorico Pereira (2º Vice-Presidente do CBH Grande) colocou
que essa participação é complicada, e expôs que a sociedade civil está começando a
aparecer dentro dos Comitês e afirmou que a tática para abordagens aos prefeitos é
fazer com que eles reconheçam os Planos de Bacia, mostrando que isso é importante
para evitar que daqui 5 (cinco) anos eles sofram crises de abastecimento hídrico.
Ressaltou que, para que as coisas funcionem seria necessário um alinhamento mais
forte com o Órgão Gestor. Gustavo Malacco (Angá) sugeriu que o foco se voltasse ao
Plano Diretor, dizendo que o Plano tem um bom encaminhamento, mas que a ANA é
um dos grandes problemas e sugeriu que fossem juntados os principais pontos de
melhoria e o Comitê buscasse uma solução efetiva para eles, antes que aconteçam
acidentes ou algo mais sério em relação a essa situação. Germano Hernandes
(Presidente do CBH Grande) apontou que a questão do Regimento já está sendo
tratada com a Câmara Técnica, ressaltou que, em relação aos recursos financeiros
para o custeio dos membros suplentes, já foi feito um movimento e que a resposta
não foi a esperada, e que a Câmara Técnica está analisando o Termo de Parceria.
Ele salientou o quanto as reuniões, como essas, são importantes para fazer com que
as ações cheguem nos municípios e nos comitês afluentes, com a ajuda da Sociedade
Civil e da Promotoria. Malacco apontou que gostaria que a ANA estivesse presente
na reunião para que os gargalos pudessem ser realmente resolvidos. Adriano Melo
(Coordenador CTIL) sugeriu que a discussão da composição do GT
Acompanhamento, fosse adiantada na pauta da reunião plenária do dia seguinte.
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Ressaltando que a minuta da Deliberação que cria o GT Acompanhamento não
passou por nenhuma Câmara Técnica e que ela não atende ao acordo referente a
composição de grupos que represente a composição da plenária, e expôs que estão
sendo representados o Poder Público com mais de 50% (cinquenta por cento),
Sociedade Civil e Usuários cada um com 17% (dezessete por cento) e 17%
(dezessete por cento) CTI e CTIL e comentou que na reunião do dia seguinte será
proposto que a proporção seja a mesma existente na Plenária. Malacco sugeriu que
fossem disponibilizadas 5 (cinco) vagas para Usuários, 5 (cinco) Sociedade Civil e 5
(cinco) Poder Público. O Presidente do CBH Grande questionou se todos
concordavam com essa sugestão. Isabela Souza, afirmou ter sido a responsável pelas
alterações da minuta e explicou que essa deveria ter passado por uma reunião em
maio e que por conta de um posicionamento da ANA, foi solicitado o adiamento do
encontro e que em decorrência de uma sucessão de desencontros de datas não foi
possível que ela passasse em reunião anteriormente. Os presentes discutiram a
quantidade e ficou decidido que seria proposto em plenária 4 (quatro) vagas para
Usuários, 4 (quatro) Sociedade Civil e 4 (quatro) Poder Público. Adriano Melo
(Coordenador CTIL) comentou sobre a discussão nas Câmaras Técnicas, sobre a
possibilidade de criação de uma Câmara Técnica de Planejamento, sendo reflexo da
Plenária, e ressaltou que o GT Acompanhamento estivesse vinculado a essa nova
Câmara e não mais à Câmara Técnica de Integração (CTI). Os presentes
concordaram com essa sugestão. José Edilberto (Adismig) colocou que o grande
problema do Comitê atualmente é político e afirmou que é válido que os pontos
trabalhados sejam analisados separadamente. O Coordenador da CTIL disse que o
CBH Grande está no momento de criar sua identidade. Dayana de Sá (Abha), expôs
que, em janeiro de 2018, a Abha se reuniu com a Diretoria e pediu que fossem
levantados os pontos que precisariam ser melhorados, para que a Abha pudesse
apresentar e defender as questões apontadas junto à ANA. Explicou que esse
levantamento ainda não estava concluído e que ainda passaria pelas CTs e ressaltou
que, quando foi elaborado o Projeto Técnico para o Grande, não houve tempo para
avaliação e melhoramento antes da assinatura do Termo de Parceria, como foi feito
no CBH Paranapanema. Apontou ainda que o valor fechado para os trabalhos de 5
(cinco) anos no CBH Grande é equivalente a 3 (três) anos do CBH Paranapanema e
expôs que, por esses motivos, foi necessário uma redução e priorização de custos.
Explicou que, em relação ao custeio de membros, não estava previsto a locação de
veículos, apenas o custeio de combustível e pedágio. Também não está previsto a
questão de passagem aérea, somente para os membros da Diretoria e para os
colaboradores da Abha. Aponta também que solicitou à ANA permissão para
"reaproveitar" recursos que são economizados em outros pontos para auxiliar no
custeio dos membros e que não recebeu nenhum retorno até então. Dayana de Sá
(Abha) sugeriu que a proposta saia do Comitê, através da Câmara Técnica. Mônika
Bergamaschi (1ª Vice-Presidente do CBH Grande) colocou que não se pode deixar
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desanimar pelos problemas que se levantam no caminho e que não pode deixar
desviar o foco do Comitê. Os presentes discutiram sobre esse caminho de maturidade
que o CBH Grande percorre para reivindicar os objetivos em comum. Gustavo
Malacco (Angá) agradeceu o espaço para a realização de reuniões como essa. O
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, Germano Hernandes
Filho, agradeceu a participação e presença de todos e sugeriu a realização de
encontros como esse mais vezes. Eu, Dayana de Sá, Coordenadora Institucional da
Abha, redigi a presente ata. O áudio com o inteiro teor da reunião encontra-se
arquivado com a Secretaria Executiva do Comitê e pode ser disponibilizado aos
interessados.

GERMANO HERNANDES FILHO
Presidente CBH Grande

MARIA ISABELA DE SOUZA
Secretária Executiva CBH Grande

