Relatório da 4ª Reunião do GT Integração do CBH Paranaíba
Data: 05.07.17
Local: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Uberlândia - MG

Membros Presentes: Deivid Lucas de Oliveira, Bruno Gonçalves dos Santos, Ivan Bispo,
Hallyne Araújo Ferreira, Edvaldo Assis Melo e Paulo Sérgio Gomes.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra e Fernando Melo.
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 4ª Reunião do GT Integração. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos,
Coordenador do GT Integração, agradeceu a presença de todos e declarou aberto os trabalhos.
2. Aprovação do Relatório da 3ª Reunião do GT Integração. O relatório foi aprovado sem
alterações.
3. Avaliação da definição do processo eleitoral do CBH Paranaíba, gestão 2018-2021. O
senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) solicitou ao senhor
Deivid Oliveira (CBH Paranaíba) que fizesse uma explanação do ocorrido na Plenária do CBH
Paranaíba, realizada no dia 29 de junho de 2017, que analisou as normas, procedimentos e
critérios para realização do processo eleitoral do CBH Paranaíba. O senhor Deivid Oliveira
(CBH Paranaíba) informou que a Comissão Eleitoral apresentou a plenária do CBH Paranaíba
uma proposta de normas considerando o que estabelece o artigo 5º, parágrafo 5º do Regimento
Interno do Comitê, ou seja, que o processo seja realizado por meio da indicação dos pares
integrantes dos comitês de bacia de rios afluentes ao rio Paranaíba. Explicou que na própria
Comissão Eleitoral não houve consenso para definição desta proposta e o assunto foi
exaustivamente discutido pela plenária. Disse que houveram várias justificativas para que o
processo eleitoral não fosse realizado desta forma, entre elas, que os usuários da calha estariam
impossibilitados de participar, o que tornaria o processo excludente, foi justificado também que
grande parte das entidades que compõem os Comitês Estaduais não tem delegação para compor
o CBH Paranaíba, pois na época do processo eleitoral dos seus respectivos Comitês não tinham
conhecimento que para compor o CBH Paranaíba precisariam estar nos Comitês Estaduais.
Informou que o Instituto Oca do Sol, a Universidade Federal de Uberlândia e a Secima
solicitaram vista ao processo, sendo concedido um prazo de 10 dias para apresentação dos
relatórios. Falou que será convocada reunião extraordinária para apresentação dos relatórios de
vista. O senhor Bruno Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) disse que a
proposta apresentada pela Comissão Eleitoral não contempla o que havia sido acordado durante
a 2ª Reunião da Comissão, realizada em Brasília, em que o GT Integração propôs que o
processo eleitoral fosse realizado com inscrições abrangentes, tendo direito a voto nas plenárias
setoriais apenas os membros dos Comitês Estaduais. Disse que vai participar da próxima
reunião plenária do CBH Paranaíba solicitando que seja respeitado o espírito de integração. O
senhor Ivan Bispo (CBH CVSM) disse que o Regimento Interno do CBH Paranaíba deve
distribuir as vagas por Comitê Estadual. O senhor Deivid Oliveira (CBH Paranaíba) sugeriu
que o grupo solicite a Diretoria do CBH Paranaíba que a ABHA elabore uma proposta de

divisão de vagas que contemple os usuários da calha e os comitês estaduais. O senhor Bruno
Gonçalves dos Santos (Coordenador do GT Integração) falou que o grupo não deve
apresentar nenhuma proposta que altere o Regimento Interno, pois assim o risco de não serem
contemplados seria maior. Não houve consenso entre a proposta apresentada pelo senhor Ivan
Bispo e a proposta apresentada pelo senhor Bruno Gonçalves. Desta forma o Coordenador
sugeriu que as propostas fossem colocadas em votação. O senhor Ivan Bispo (CBH CVSM)
disse que não existe votação nas matérias discutidas pelos grupos de trabalho e não havendo
consenso devem ser encaminhadas todas as propostas para plenária. Os senhores Bruno
Gonçalves (Coordenador do GT) e Deivid Oliveira (CBH Paranaíba) disseram que existe
votação nos grupos, caso contrário não haveria necessidade dos grupos analisarem as matérias.
O senhor Bruno Gonçalves (Coordenador do GT Integração) colocou em votação as
propostas. Proposta Ivan Bispo: que a distribuição de vagas da plenária do CBH Paranaíba seja
feita por CBH Estadual. Proposta Bruno Gonçalves: que o processo eleitoral do CBH Paranaíba
tenha inscrição abrangente para os interessados da bacia, tendo direito a voto nas plenárias
setoriais os membros dos comitês estaduais, que atuariam como delegados eleitorais. A
proposta apresentada pelo senhor Bruno Gonçalves recebeu 4 (quatro) votos e a proposta do
senhor Ivan Bispo recebeu 2 (dois) votos. Ficou definido que o Coordenador do GT Integração
solicitará a Diretoria do CBH Paranaíba inserção de item na pauta da próxima reunião plenária
para apresentar a proposta do GT Integração para definição das normas do processo eleitoral,
gestão 2018-2021.
4. Fechamento da programação do 2º Seminário de Integração. Os membros do grupo
analisaram as propostas de tema sugeridos na 3ª Reunião do GT Integração e definiram por não
contemplar na programação deste seminário as discussões quanto Agência única e Plano de
Aplicação, visto que são temas mais específicos e muitos comitês não estão no grau de
desenvolvimento suficiente para esta discussão. Foi definido que os temas a serem abordados
no Seminário serão: Apresentação Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais
quanto ao objetivo da padronização dos Regimentos Internos dos Comitês de Bacia; Agenda
Água: modelo estratégico de integração; Agenda coletiva e manual orientativo para os
membros que compõe os 9 Comitês Estaduais; Apresentação das ações desenvolvidas,
dificuldades enfrentadas, a gestão ideal e prioridades futuras; Apresentação das experiências na
elaboração de Regimento Interno, processo eleitoral, apoio do estado e a sustentabilidade dos
Comitês na gestão participativa: ações de educação ambiental, divulgação e comunicação
social. Definiu-se que preferencialmente o Seminário será realizado no dia 13 de dezembro ou
em data que anteceda a última reunião plenária do CBH Paranaíba do ano de 2017. O senhor
Bruno Gonçalves (Coordenador do GT Integração) disse que os Presidentes dos Comitês
Estaduais serão convidados a participar da próxima reunião do grupo para contribuir com o
fechamento da programação do Seminário e também para que possa ser pensado em conjunto
de qual forma o CBH Paranaíba poderá apoiar o fortalecimento dos comitês estaduais. Foi
aprovado que a Agência Nacional de Águas será convidada para fazer uma apresentação na 5ª
Reunião do GT Integração sobre o do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de
Bacias Hidrográficas (PROCOMITES).

