COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO GRANDE

Relatório 2ª Reunião Conjunta da Diretoria e dos Coordenadores das
Câmaras Técnicas do CBH Grande
Instância: Diretoria do CBH Grande
Data: 27 de março de 2018
Horário: 13h30
Local: Videoconferência
Membros da Diretoria Presentes: Germano Hernandes Filho (Presidente), Mônika
Bergamaschi (1ª Vice-Presidente) e Maria Isabela de Souza (Secretária Executiva).
Coordenadores: Adriano Melo (CTIL) e Irinéia Ardisson da Silveira Souza (CTI).
Demais Participantes: Dayana de Sá (ABHA) e Taísa de Pádua (ABHA).
Redatora: Janaína Gonçalves (Assessora de Comunicação)

Assuntos Tratados:
 Item 1 - Aprovação do Relatório da 1ª Reunião Conjunta da Diretoria e
Coordenadores das CTs (01/02/18);
 Item 2 - Análise da minuta da Deliberação que cria a Câmara Técnica de
Planejamento (CTPlan);
 Item 3 - Análise da minuta da Deliberação que revisa as atribuições da CTI;
 Item 4 - Análise da minuta da Deliberação que cria o GT Acompanhamento;
 Item 5 - Análise da minuta da Deliberação que dispõe sobre a concessão de
diárias para os membros do CBH Grande; e
 Item 6 - Análise da minuta da Deliberação de Posse dos membros do Comitê
(vagas remanescentes).
Item 1 - Aprovação do Relatório da 1ª Reunião Conjunta da Diretoria e
Coordenadores das CTs (01/02/18).
Por não ter ocorrido a conclusão do Relatório da 1ª Reunião Conjunta da Diretoria,
a aprovação do documento ficou para a próxima reunião.
Item 2 - Análise da minuta da Deliberação que cria a Câmara Técnica de
Planejamento (CTPlan).
O Coordenador da CTIL, Adriano Melo, solicitou algumas alterações na Minuta de
Deliberação, ficando alterados os seguintes artigos e incisos: Art. 2º incisos V, VI,
VIII, XII, XVI e XVII; Art.3º, § 1º do Art. 3º; Art. 7º, § 3º, § 9º; Art. 9º. No Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS, o Coordenador solicitou a
exclusão dos Artigos, 10, 11, 13 e 14, permanecendo o 12 com alteração de texto, e
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requereu que fosse inserido também um novo Artigo que descrevesse que o 1º
mandato da Câmara encerrará em agosto de 2020, junto com a Plenária. Adriano
Melo pediu que a Minuta de Deliberação fosse encaminhada com todas as
alterações prontas para o grupo.
Item 3 - Análise da minuta da Deliberação que revisa as atribuições da CTI.
O coordenador da CTIL sugeriu algumas alterações na Deliberação, como, no Art.
1º retirar os incisos III e XIII e alterar texto nos incisos IV e VII.
Item 4 - Análise da minuta da Deliberação que cria o GT Acompanhamento.
Adriano Melo, sugeriu que no Artigo, onde institui o GT Acompanhamento, fosse
alterada a responsabilidade do Grupo da CTI pela CTPlan. Adriano salientou que a
extinção do GT Plano e a criação do GT Acompanhamento deverá passar pela CTI.
Ela sugeriu que a realização de uma reunião Conjunta Extraordinária com as
Câmaras (CTIL e CTI) para analisarem a Deliberação que revisa as atribuições da
CTI e a Deliberação que cria o GT Acompanhamento. Sua solicitação foi acatada,
ficando a reunião marcada para o dia 03/04/18, em Ribeirão Preto/SP, logo após a
realização da 6ª Reunião Conjunta Ordinária das CTs.
Item 5 - Análise da minuta da Deliberação que dispõe sobre a concessão de
diárias para os membros do CBH Grande.
A Coordenadora Institucional da ABHA, Dayana de Sá, solicitou que a diretoria
discutisse sobre esta deliberação. A Secretária Executiva, Isabela de Souza,
sugeriu algumas mudanças como, a flexibilidade de custeio para outros membros e
não só para a Diretoria. Adriano Melo, sugeriu que tal alteração fosse feita
primeiramente no Termo de Parceria. Dayana de Sá comunicou que a ABHA
elaborou um Manual de Procedimentos para o custeio das Diárias que seguia anexo
à Deliberação. Adriano solicitou que o Manual fosse apresentado em plenária como
o conteúdo condizente com o Termo de Parceria atual. Ele sugeriu também, que
fosse realizado uma consulta junto à Agência Nacional de Águas (ANA) sobre o
custeio de membros suplentes do segmento Organização Civil.
Item 6 - Análise da minuta da Deliberação de Posse dos membros do Comitê
(vagas remanescentes).
Dayana de Sá, apresentou a Deliberação de Posse dos membros para as vagas
remanescentes do Comitê. Adriano Melo sugeriu que o documento fosse analisado
primeiramente pela Comissão Eleitoral.
Outros Assuntos.
Isabela de Souza solicitou a inserção de mais um assunto na pauta da reunião,
sobre o Manual Operativo do PIRH (MOP). Ela apresentou a minuta de um ofício
que será encaminhado à ANA, solicitando apoio para a realização das ações
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prioritárias junto aos afluentes. Adriano Melo, sugeriu acrescentar a análise do ofício
como pauta para Reunião Extraordinária das CTs, sugeriu também encaminhar as
alterações das deliberações somente para a Diretoria e Coordenadores das
Câmaras. O Presidente do CBH Grande, Germano Hernandes Filho, falou que o
Pacto de Gestão foi assinado pelos Estados de Minas Gerais e de São Paulo,
faltando somente a assinatura da ANA. Isabela de Souza solicitou que o Pacto
fosse apresentado formalmente na Plenária, convidando os representantes de cada
Estado, porém devem aguardar a divulgação oficial pela ANA. Adriano sugeriu que
os comitês afluentes também participassem dessa apresentação na Plenária. A 1ª
Vice-Presidente, Mônika Bergamaschi, solicitou a alteração na data do Seminário
Regional do PIRH de Ribeirão Preto/SP para o dia 11/04/18 e São José do Rio
Preto/SP para o dia 23/04/18. A Secretária Executiva, falou que a estimativa da
Plenária será para o dia 22 de maio, em Poços de Caldas/MG. Adriano Melo sugeriu
inserir, também, na pauta da Reunião Extraordinária das CTs, a minuta de
Deliberação de elege e empossa os membros CTPlan.
O Presidente do CBH Grande agradeceu a participação de todos e deu a reunião
por encerrada.

