Ata da 1ª Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Integração e Institucional e Legal do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Grande, realizada em Ribeirão Preto - SP, em 06/04/2017.

1

Às quatorze horas do dia seis do mês de abril de 2017, nas dependências do auditório do DAEE,

2

localizado na Rua Olinda, 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP realizou-se a 1ª

3

Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Integração e Institucional e Legal do CBH Grande.

4

A reunião iniciou em segunda convocação às quinze horas e quinze minutos com a presença de

5

dez membros conforme relação abaixo: membros representantes da CTI: Januária da Fonseca

6

Malaquias (IGAM), Adriano Valério Resende (IRIS), Irinéia Ardisson da Silveira Souza (ONG

7

Planeta Solidário), Luiz Roberto Barretti (ABES), Ângela Maria Pimenta (ADP), Threyse Kellen

8

Barbosa Silva (FIEMG), Guilherme Frasson Neto (COPASA), Débora Riva Tavanti Morelli

9

(FIESP), mebros representantes da CTIL: Januária da Fonseca Malaquias (IGAM), Adriano

10

Valério Resende (IRIS), Irene Sabatino P. Niccioli (DAEE), Cristiane Guiroto (ABAS), Luiz

11

Eduardo Carvalho Gomes (COPASA), Adriano Melo (FIESP), João Cabrera Filho (ABAG) e Vitor

12

Antenor Morilha (ÚNICA). Participaram como convidados: Cynthia Roberta Barbosa Santos

13

Guerra (ABHA), Marcelo Akira Mizutani (ÚNICA), Maria Isabela de Souza (CREA-MG), Ney

14

Murtha (ANA) e Tânia Dias (ANA). 1. Abertura: A Coordenadora da Câmara Técnica de

15

Integração (CTI) senhora Januária da Fonseca Malaquias deu boas-vindas aos presentes e

16

explicou que o senhor Adriano Melo, Coordenador da Câmara Técnica Institucional e Legal teve

17

um problema pessoal e por esse motivo precisou se ausentar da reunião. Disse que a reunião

18

foi convocada conjunta pois há questões a serem definidas pelos membros da duas Câmaras. A

19

senhora Januária da Fonseca Malaquias declarou aberta a reunião. 2. Relatório de

20

Atividades/2016: a Coordenadora da CTI, senhora Januária Malaquias, disse que esse assunto

21

já foi pautado em reunião da Câmara Técnica de Integração e da Câmara Técnica Institucional

22

e Legal, ambas as Câmaras fizeram análise no âmbito de suas competências e foram apontadas

23

algumas inconsistências e as Câmaras optaram por orientar a Plenária que o relatório precisava

24

ser revisto. Disse que a Secretaria Executiva adequou o relatório e encaminhou novamente para

25

análise. Perguntou se os membros tinham alguma consideração a ser feita no relatório. Não

26

houve manifestação. A senhora Januária Malaquias disse que ao analisar observou que existe

27

algumas reuniões que foram realizadas e não constam no relatório. O senhor Adriano Melo disse

28

que pela leitura do Relatório sentiu falta da incorporação de algumas atividades, como as

29

reuniões da comissão eleitoral realizadas no exercício de 2016, também sentiu falta de algumas

30

reuniões da Câmaras Técnicas e uma plenária realizada no exercício de 2016. Falou que a

31

Deliberação que tinha como anexo este Relatório de Atividades já foi aprovada. Disse que sua

32

proposta de condução é que seja solicitado a Diretoria do CBH Grande que solicite a ABHA as

33

incorporações das atividades e volte a análise dos documentos nas próximas reuniões das

34

Câmaras Técnicas. A senhora Januária Malaquias falou que o relatório foi elaborado de agosto

35

de 2015 a agosto de 2016. A senhora Ângela dos Santos falou que concorda com a proposta do

36

senhor Adriano Melo e sugeriu que a incorporação seja feita até dezembro de 2016 e de agora

37

em diante o relatório seja feito de janeiro a dezembro de cada exercício. Todos os membros

38

foram favoráveis por encaminhar a Diretoria do CBH Grande que solicite a ABHA a inclusão das

39

atividades que estão faltando e incorpore no relatório as atividades realizadas até dezembro de
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40

2016. 3. Plano de Trabalho do Termo de Parceria – ABHA/ANA/CBH Grande: A senhora

41

Januária Malaquias disse que todo Plano de Trabalho deve ser analisado pelas Câmaras

42

Técnicas, porém o Plano de Trabalho da ABHA não foi analisado pelas Câmaras. A senhora

43

Januária Malaquias perguntou se o Plano de Trabalho pode sofrer alteração. A senhora Maria

44

Isabela respondeu que precisa de negociação. O senhor Ney Murtha disse que o Plano de

45

Trabalho é um elemento de um Contrato e mudanças que não sejam substanciais podem ser

46

negociadas. O senhor Adriano Resende perguntou se o apoio da ABHA pode ser estendido aos

47

Comitês Estaduais. O senhor Ney Murtha respondeu que o Contrato com a ABHA foi celebrado

48

para apoiar o CBH Grande. Disse que para estender o apoio aos Comitês Estaduais deve haver

49

uma pactuação entre as partes. A senhora Januária Malaquias esclareceu que o Plano de

50

Trabalho será apresentado na Plenária do CBH Grande que será realizada no dia 7 de abril e

51

depois volta para CTI para uma análise mais detalhada e esta análise será encaminhada para

52

CTIL, se for o caso, ou para Diretoria que irá articular com a ANA as adequações que forem

53

apresentadas. 4. Informes do GT Plano: a) Caderno CBHs GD7 e GD8: a coordenadora do

54

GT Plano, senhora Débora Riva, informou que nos dias 27 e 28 de abril foi realizada reunião do

55

GT Plano para tratar do prognóstico. Esta reunião gerou um parecer que será submetido a

56

análise da CTI que por consequência encaminhará a CTIL que encaminhará a Plenária. Falou

57

que a perspectiva é que na próxima reunião da CTI seja pautado o prognóstico do Plano.

58

Informou que a próxima reunião do GT Plano será realizada no dia 27 de abril, em Poços de

59

Caldas, onde será discutido as metas e objetivos do Plano. A senhora Januária Malaquias

60

perguntou se os cadernos do GD7 e GD8 serão elaborados juntos com o Plano. O senhor Ney

61

Murtha disse que estão elaborados os Planos de Ações (PARH) para GD7 e GD8. 5. Informes

62

sobre a renúncia do cargo de Presidente: A coordenadora da CTI fez a leitura do e-mail

63

enviado pelo senhor Hélio Suleiman em 10 de fevereiro de 2017 que comunica a renuncia a

64

presidência do CBH Grande. Informou que de acordo com o Regimento a eleição para o cargo

65

de Presidente deve ser feita até 60 dias após a renúncia. Disse que a eleição será feita durante

66

a 7ª Reunião Extraordinária do CBH Grande que será realizada no dia 7 de abril. A senhora

67

Ângela dos Santos solicitou que seja registrado em ata o agradecimento ao trabalho e a

68

dedicação do senhor Hélio Suleiman à frente da Secretaria Executiva e da Presidência do CBH

69

Grande. 6. Outros assuntos: Nada mais havendo a tratar, a coordenadora da CTI agradeceu a

70

presença de todos e deu a reunião por encerrada e eu Cynthia Roberta Barbosa Santos Guerra,

71

analista administrativa da ABHA lavrei a presente Ata, que segue assinada pela Coordenadora

72

Januária da Fonseca Malaquias e pela Relatora da CTIL senhora Irene Sabatino P. Niccioli.

