SÍNTESE DE REUNIÃO
5ª Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas CTI e CTIL
Redator: Dayana de Sá
Local: FCAV/UNESP – Jaboticabal (SP)

Data: 13/11/2017
Início: 13h30
Término: 18h30

PARTICIPANTES CTI
Entidades

Membros

1.

Agência Nacional de Águas - ANA

Tânia Regina Dias

2.

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

Laura Bertolino de Souza Lima

3.

Comp. Amb. do Estado São Paulo - CETESB

Paulo Vitor Leite Penachio

4.

Prefeitura de Catanduva (CBH Turvo)

José Maurício Braga

5.

FIEMG – Reg.Vale do Rio Grande (CBH GD8)

Gislandro Hudson Torres Gonçalves

6.

Sind. Produtores Rurais de Cassia (CBH GD7)

Domingos Inácio Salgado

7.

FIEMG - Regional Sul (CBH GD4)

8.

Comp. Saneamento Minas Gerais - COPASA

Luiz Eduardo Carvalho Gomes

9.

Sind. Rural Vale do Rio Grande (CBH BPG)

Caio Penna Martins

10.

Assoc. Nacional Serv. Munic. Saneamento –
ASSEMAE (CBH Mogi)

Aparecido Hojaij

11.

Fed. Indústrias Estado de São Paulo - FIESP

Débora Riva Tavanti Morelli

12.

ABES - MG/ CBH Alto Rio Grande (CBH GD1)

Carlos Wagner Alvarenga

(por procuração – Januária Malaquias)

Odorico Pereira de Araújo
(por procuração – Carlos Renato Viana)
(por procuração – Guilherme Frasson)

PARTICIPANTES CTIL
Entidades

Membros

1.

Agência Nacional de Águas - ANA

Tânia Regina Dias

2.

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

Laura Bertolino de Souza Lima

3.

Comp. Ambient. Estado São Paulo - CETESB

Cristiano Ricardo Mateus

4.

Comp. Saneamento Minas Gerais - COPASA

Luiz Eduardo Carvalho Gomes

5.

Fed. Ind. Estado de Minas Gerais - FIEMG

6.

Fed. Indústrias Estado de São Paulo - FIESP

Adriano Melo

7.

Assoc. Bras. Agronegócio Região de Ribeirão
Preto - ABAG

Roberto Ferraz Rosa

8.

Assoc. Bras. de Águas Subterrâneas (ABAS)

Cristiane Guiroto

(por procuração – Januária Malaquias)

Odorico Pereira de Araújo
(por procuração – Denise Bernardes)

CONVIDADOS
Entidades

Representantes

1.

Centro das Ind. Vale do Rio Grande - CIGRA

Lourival Ferreira

2.

SMA – CETESB/SP

Marcus Vinícius Lopes da Silva

3.

Janaína Gonçalves

ABHA

4.

Dayana de Sá

ABHA

5.

Taísa de Pádua Alexandre

ABHA
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ASSUNTOS ABORDADOS
Item 01 - Exame da Síntese da 4ª Reunião Conjunta Ordinária CTI/CTIL (25/10/17 – Poços de
Caldas/MG);
Item 02 - Análise dos Relatórios de Atividades do CBH Grande de 2016 e 2017;
Item 03 - Análise das Agendas Anuais do CBH Grande de 2017 e 2018;
Item 04 - Análise das minutas de Deliberações que aprovam o Relatório de Atividades de 2017 e a
Agenda Anual de 2018;
Item 05 - Análise da Deliberação CBH Grande nº 38/2017 ad referendum, que aprova o 1º Termo
Aditivo ao Termo de Parceria nº 003/2016/ANA – SICONV nº 838283/2016;
Item 06 - Análise da minuta de Deliberação que aprova o Produto Parcial 07 – PP07 (Consolidação
do PIRH);
Item 07 - Apresentação da proposta de revisão do Projeto Técnico/Plano de Trabalho da OSCIP
Parceira (ABHA);
Item 08 - Elaboração do Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas (CTI/CTIL) para 2018;
Item 09 - Outros assuntos.
Abertura pelos Coordenadores: CTI e CTIL
O Coordenador da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e representante da Federação das
Indústrias do Estado São Paulo (FIESP), Sr. Adriano Melo, iniciou a reunião, em segunda chamada,
informando a ausência da Coordenadora da Câmara Técnica de Integração (CTI) e representante do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Sr.ª Januária Malaquias, porém comunicou que a sua
representação, como membro das Câmaras, seria feita através da Sr.ª Laura Bertolino. Adriano
também informou a ausência da Coordenadora Adjunta da CTI e representante da ONG Planeta
Solidário, Sr.ª Irinéia Souza. Dessa forma, o Coordenador da CTIL solicitou que os membros da CTI
escolhessem um Coordenador ad hoc para lhe acompanhar na condução da reunião. Sendo assim,
ficou definido o nome da Sr.ª Laura Bertolino como Coordenadora ad hoc da CTI.
Adriano comunicou as justificativas de ausência das senhoras Ângela Maria Martins Marques dos
Santos (CTIL) e Ângela Maria Pimenta (CTI).
Item 01 - Exame da Síntese da 4ª Reunião Conjunta Ordinária CTI/CTIL (25/10/17 – Poços de
Caldas/MG).
Primeiramente o Coordenador da CTIL questionou se todos haviam recebido a minuta da Síntese da
4ª Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas (CTs), realizada no dia 25 de outubro, em Poços de
Caldas/MG. Após confirmação do recebimento, Adriano solicitou a dispensa da leitura do documento.
O Sr. Carlos Wagner Alvarenga (ABES) solicitou que fosse mencionado na síntese da reunião as
entidades que os membros citados representam e que esse procedimento fosse seguido para as
demais sínteses. Diante das demais considerações realizadas, a Síntese da 4ª Conjunta Reunião
Conjunta das Câmaras Técnicas (CTI / CTIL) foi aprovada por unanimidade.
Item 02 - Análise dos Relatórios de Atividades do CBH Grande de 2016 e 2017.
O Coordenador da CTIL fez o relato do ocorrido em relação a aprovação da Deliberação CBH Grande
nº 34/2016 que aprovou o Relatório de Atividades de 2016. Adriano disse que na 11ª Reunião
Ordinária (R.O) do Comitê, realizada no dia 17 de novembro de 2016, em Andradas/MG, a referida
Deliberação foi aprovada, porém sem mencionar a aprovação da Agenda Anual de Atividade de 2017.
Levando em consideração que não haviam sido elaborados o Relatório de Atividades de 2016 e a
Agenda Anual de Atividades de 2017, as Câmaras Técnicas, naquele momento, sugeriram que a
aprovação da Deliberação fosse retirada da pauta da 11ª Plenária e que se aprovasse posteriormente
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ad referendum, quando da elaboração dos documentos. Porém, o Presidente do CBH Grande, na
época, Sr. Hélio Suleiman, fez uma proposta diferente a das CTs, solicitando um voto de confiança da
Plenária para que o item permanecesse na pauta, ficando acordado que os documentos (Relatório
2016 e Agenda 2017) iriam ser concluídos até o final de 2016. Após tais fatos, o Sr. Hélio saiu da
Presidência e da composição do Comitê e ao longo do tempo foram feitas algumas tentativas de
aprovação do Relatório de Atividades 2016, sendo apresentada uma minuta pela Sr. Ângela Marques
(ASSEA), que não foi aprovada pelas Câmaras na reunião de abril de 2017. Dessa forma, o Relatório
foi encaminhado à ABHA para complementação e conclusão. O Coordenador ainda comunicou que o
encaminhamento descrito na ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê que trata sobre a aprovação da
Deliberação 34/2017 não condizia com o ocorrido. Assim, após discussões, ficou acordado entre os
membros das Câmaras Técnicas que na 9ª Plenária Extraordinária (14.11.17), seria exposto o fato e
solicitariam a retificação da ata da 11ª R.O.
Dando continuidade, a Coordenadora Institucional da ABHA, Dayana de Sá, fez a apresentação do
Relatório de Atividades de 2016 e esclareceu que o documento foi baseado em uma minuta já
existente, sendo acrescidas algumas reuniões e informações que não constavam no Relatório base.
Informou também, que a formatação do documento foi adaptada ao padrão já utilizado pela ABHA em
outros CBHs e que a inexistência de alguns dos encaminhamentos de reuniões se deu pelo fato da
Secretaria Executiva não ter conseguido resgatar as atas das mesmas. Foram solicitadas e feitas as
alterações necessárias no documento. Em seguida, foi feita a apresentação do Relatório de
Atividades de 2017. No item dos Relatórios (2016 e 2017) onde trata da participação do CBH Grande
em eventos e reuniões, os membros das CTs solicitaram que toda vez que houver a participação de
algum membro da Diretoria ou do Plenário em eventos externos representando o Comitê, que fosse
feito um relato na Plenária subsequente à data do evento comunicando o que foi discutido. Como isso
não ocorreu nos eventos já citados nos Relatórios de Atividades, as Câmaras decidiram por suprimir
o conteúdo desses itens. Após as considerações, os Relatórios de Atividades de 2016 de 2017
tiveram a manifestação favorável das Câmaras Técnicas.
Item 03 - Análise das Agendas Anuais do CBH Grande de 2017 e 2018.
As Agendas Anuais de Atividades de 2017 e 2018 foram apresentadas pela Sr.ª Dayana de Sá
(ABHA). Considerando o fato já mencionado no item anterior da pauta, a Agenda Anual de 2017 foi
incluída na Deliberação CBH Grande nº 34/2016, porém o anexo ainda não havia sido elaborado.
Após considerações, as Câmaras Técnicas se manifestaram favoráveis às Agendas de Atividades
2016 e 2017 e ao Calendário de Reuniões 2018 que contempla as reuniões ordinárias de todas as
instâncias do CBH (Plenária, Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalhos).
Item 04 – Análise das minutas de Deliberações que aprovam o Relatório de Atividades de 2017
e a Agenda Anual de 2018.
As minutas das Deliberações foram analisadas havendo a solicitação, por parte do Coordenador da
CTIL, de adequações de texto. Após contribuições, as minutas tiveram a manifestação favorável das
Câmaras Técnicas.
Item 05 - Análise da Deliberação CBH Grande nº 38/2017 ad referendum, que aprova o 1º Termo
Aditivo ao Termo de Parceria nº 003/2016/ANA – SICONV nº 838283/2016.
As contribuições para a Deliberação CBH Grande nº 38/2017 ad referendum foram apresentadas pelo
Coordenador da CTIL. Adriano informou que tal documento apresentava alguns erros de grafia, como
por exemplo, a descrição de valores por extenso estavam divergentes dos valores numéricos. Dessa
forma, esclareceu que, como a Deliberação é ad referendum, ela deverá ser revogada e ser
elaborado outro documento para substituí-la, tendo assim, outra numeração. As alterações foram
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assinaladas para serem apresentadas na 13ª Reunião Ordinária do Comitê como proposta das CTs
de nova Deliberação.
Item 06 - Análise da minuta de Deliberação que aprova o Produto Parcial 07 – PP07
(Consolidação do PIRH).
A Coordenadora do GT Plano e representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), Débora Riva, solicitou que fosse citada nos “considerandos” do documento em análise a
deliberação que trata da ampliação do Grupo de Trabalho. Além disso, ela salientou que não houve
uma deliberação para a aprovação do Relatório do Produto Parcial (PP03) que dispõe sobre o
Prognóstico do PIRH e pediu que fosse incluído o teor do Parecer do GT 004/2017 como artigos 2º e
3º da minuta da Deliberação com os seguintes textos:
“Art. 2º - As diretrizes para os instrumentos (planos, enquadramento, outorga, cobrança, sistema de
informações, alocação de água, fiscalização e compensação à municípios), bem como as metas,
ações e programa de investimentos devem ser aplicados respeitando-se as competências dos entes
do sistema e a legislação vigente aplicável.
Art. 3º - Todas as ações previstas nos produtos supracitados deverão ser demandadas pela Diretoria
do CBH Grande, que designará a instância do comitê responsável e a forma do seu
acompanhamento.”
A representante da Agência Nacional de Águas (ANA), Tânia Dias, disse que não seria necessário
inserir os textos propostos, pois no Parecer do GT eles já foram citados. Débora (FIESP) manteve
sua solicitação de inserção dos textos como artigos. Após discussões, o Coordenador da CTIL
pontuou duas propostas sugeridas pelos membros, sendo elas: 1) inserir os dois textos propostos
pela Coordenadora do GT Plano como artigos, ficando assim, Artigos 2º e art.3º da Deliberação; e 2)
incluir o primeiro texto como considerando e o segundo como artigo.
Assim, as Câmaras Técnicas se manifestam favoráveis à minuta da Deliberação com a inclusão da
aprovação do PP03 (prognóstico) e dos textos propostos pela Coordenadora GT Plano como Artigos
2º e 3º. Porém, os membros Tânia Dias (ANA), Laura Bertolino (IGAM) e Carlos Wagner (ABES) se
manifestaram contra a inserção do primeiro texto com artigo, pois o assunto já está deliberado em lei
específica.
Item 07 - Apresentação da proposta de revisão do Projeto Técnico/Plano de Trabalho da OSCIP
Parceira (ABHA).
A Coordenadora Institucional da ABHA, Dayana de Sá, fez a apresentação da proposta da revisão do
Projeto Técnico/Plano de Trabalho referente aos recursos financeiros do Termo de Parceria nº
003/2016/ANA. Dayana justificou a necessidade de se rever os valores previstos no Plano de
Trabalho considerando a atualização de valores compatíveis com a realidade atual; as adequações
de valores considerando o desembolso nas atividades até o momento; o cumprimento das atividades
e ações demandadas pelo Comitê não previstas no TP; o remanejamento de rubricas e a alteração do
período estimado de vigência do Termo de Parceria. Apresentou ainda, um comparativo do que
estava previsto no Plano e o que estava sendo proposto em questões quantitativas e qualitativas. A
Coordenadora salientou que com a revisão proposta haverá a necessidade de um aporte adicional de
cerca de 700 mil reais, porém se a vigência do Termo de Parceria se encerrar no ano de 2020 tal
aporte não será necessário. Dayana ainda comunicou que a ABHA já está tratando o tema junto à
ANA. Tânia Dias (ANA) informou que para o ano de 2017 não há previsão de aporte de recursos, até
mesmo por que o Termo foi assinado no fim de 2016. A representante da ANA informou ainda, que há
alguns ajustes no Termo de Parceria já identificados, assim, independente de alterações dos valores
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do Plano de Trabalho, está previsto um Termo Aditivo para fazer as adequações necessárias. O
Coordenador da CTIL esclareceu que as Câmaras Técnicas, em especial a CTI, têm como atribuição
a análise do Termo de Parceria e seus aditivos. Ele solicitou que tais documentos fossem submetidos
às Câmaras e Plenário antes de serem assinados. Tânia Dias (ANA) ressaltou que o Primeiro Termo
Aditivo foi assinado e aprovado pela Diretoria do CBH Grande ad referendum devido ao cumprimento
de prazos, mas na situação em que houver alguma alteração de valores no Plano de Trabalho, os
trâmites seguirão o rito ordinário, passando pelas Câmaras e Plenário antes de sua aprovação.
Item 08 - Elaboração do Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas (CTI/CTIL) para 2018.
Em função da ausência da Coordenadora da CTI, do adiantar da hora e do Coordenador da CTIL não
ter tido tempo hábil para elaborar uma proposta de Plano de Trabalho, as Câmaras Técnicas
decidiram por tratar esse tema na primeira reunião de 2018. Cristiane Guiroto (ABAS) sugeriu que as
Câmaras já adiantassem o trabalho e elaborando o documento de maneira que os membros possam
contribuir por e-mail. O Coordenador da CTIL concordou e informou que irá conversar com a Relatora
da referida Câmara, Sr.ª Irene Niccioli (DAEE) sobre o assunto.
Item 09 - Outros assuntos.
Tânia Dias (ANA) informou que o Consórcio Profill/Fato, empresa responsável pela mobilização do
Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH), havia agendado por várias vezes uma entrevista com o
membro Paulo Finotti para o vídeo do Plano. Ela ressaltou que a indicação do membro foi feita pelo
GT Plano. Porém, Tânia comunicou que o Sr. Finotti, por motivo de saúde, não poderia participar da
Plenária que iria ocorrer no dia seguinte, dia em que a entrevista seria realizada. Dessa forma, a
representante da ANA solicitou que fosse indicado outro membro do segmento Organização Civil para
gravar a entrevista. Após discussões, ficou acordado que a Sr.ª Cristiane Guiroto (ABAS) iria
substituir o Sr. Finotti no vídeo.
Nada mais a tratar, o Coordenador da CTIL e a Coordenadora ad hoc da CTI encerraram a reunião.

