MEMÓRIA DA VI REUNIÃO DE 2018 DA DIRETORIA DO CBH ARAGUARI
GESTÃO 2018/2021
14 de novembro de 2018 – 14h – Abha Gestão de Águas
Araguari/MG
Membros da Diretoria presentes:
Presidente: Bruno Gonçalves dos Santos
Secretário: Maurício Marques Scalon

Participação:
Isabel Evaristo – Auxiliar Administrativa
Camila Fernandes Kalil – Assessora de Comunicação
Ronaldo Brandão – Diretor-Presidente Interino da Abha
ASSUNTOS TRATADOS:
O presidente do CBH Araguari, Bruno Gonçalves, iniciou a reunião agradecendo
a presença de todos para o alinhamento de assuntos demandados pelas
Câmaras Técnicas do Comitê e encaminhamentos administrativos.
Item 01 – Discussão sobre o Contrato de Gestão;
Gonçalves explicou que entrou em contato com o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam) para saber sobre os prazos de aprovação do Contrato de Gestão
entre o CBH Araguari e a Abha Gestão de Águas. Segundo Goncalves, o Igam
passou dois direcionamentos possíveis: o primeiro seria a aprovação da
indicação da Abha na próxima Assembleia, o que apresenta riscos para a
continuidade dos trabalhos do CBH Araguari devido ao tempo curto e as
possibilidades de imprevistos, e apontou como outra opção que o Contrato de
Gestão seja prorrogado por mais um ano para que tudo ocorra sem correria e
sem riscos. Gonçalves apontou que a segunda opção é a melhor e que será
apresentada na próxima reunião plenária.
Ficou decidido então, que após o envio da convocação da Assembleia Geral
Ordinária será enviado o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária já
convocada.
O Secretário do CBH Araguari, Scalon apontou que a diretoria do Comitê irá
acompanhar o processo de seleção do novo Diretor-Presidente da Abha. O
Diretor-Presidente Interino da Abha, Ronaldo Brandão, afirmou que o Termo de
Referência para levantamento dos custos das empresas de Recursos Humanos,
já foi enviado. Gonçalves solicitou que esse TR seja enviado para diretoria para
conhecimento.
Brandão completou que a previsão de custos da ABHA para 2019 será enviada
até dia 23 de novembro para o repasse para apreciação da assembleia.

Gonçalves ressaltou a importância do cumprimento do prazo e reforça que o
prazo para envio de documentos é 22 de novembro.
Item 02 – Discussão sobre a indicação ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos de Entidade para desempenhar as funções de Agência de Bacia
na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari;
Devido aos encaminhamentos do item de pauta anterior, o item 02 não foi
apreciado.
Item 03 - Item 03 – Definição sobre a participação na 57ª Reunião Ordinária
do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH);
A diretoria discutiu sobre a participação na última reunião do Fórum Mineiro de
2018. Gonçalves sugeriu que a diretoria participe representando o CBH Araguari.
E reforça a necessidade da organização de um evento/viagem para
entrosamento e aprendizado de um número maior de pessoas dentro do CBH
Araguari. Ficou encaminhado que será aberta uma vaga por segmento para os
membros da Plenária e para os membros da diretoria que tiverem interesse em
participar da reunião.
Scalon sugeriu que seja solicitado ao Igam um posicionamento oficial sobre
situações de custeio para membros do Comitê para que as decisões sejam
tomadas embasadas neste posicionamento.
Em conversa, a diretoria também deliberou sobre a solicitação do membro
representante do DMAR, Luiz Humberto, para participar da reunião do Conselho
Estatual de Recursos Hídricos (CERH), que será realizada no dia 13 de
dezembro. Ficou encaminhado que será solicitado ao membro uma justificativa
oficial em que seja apontada o estado de calamidade financeira decretada por
Uberlândia e que afeta diretamente ao DMAE
Item 04 – Informe dos Relatórios em cumprimento da Deliberação
Normativa nº 41/2012 do CERH;
A Auxiliar Administrativa, Isabel Evaristo, apresentou os relatórios Anual de
Atividades e de Protagonismo que estão sendo preparados para serem
encaminhados ao Igam, em cumprimento a Deliberação Normativa nº41.
Brandão sugeriu que seja feito uma previsão de entrega e das demandas que
devem ser realizadas bimestralmente entres as Assembleias Ordinárias para
que assim, tanto a diretoria, quanto a secretaria tenham maior controle do que
está acontecendo entre as reuniões. Scalon reforçou essa ideia e sugeriu que a
secretaria do Comitê seja responsável por essa atualização bimestral. A diretoria
apoia a ideia e aponta que isso será trabalhado em 2019.
Item 05 – Discussão e definição da pauta da Assembleia Geral Ordinária
(06.12.2018);

A diretoria delibera quais os assuntos serão discutidos na Assembleia Geral
Ordinária do dia 06 de dezembro de 2018. Sendo aprovados os seguintes
pontos:
Item 01 - Abertura da sessão e verificação de presença e quórum;
Item 02 - Discussão e aprovação da ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária
de 2018 (07.11.2018);
Item 03 - Comunicado dos Conselheiros;
Item 04 - Leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;
Item 05 - Aprovação da Minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
002/2017, celebrado entre Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias
Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, com a interveniênciado Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari;
Item 06 - Aprovação do Orçamento Anual da ABHA Gestão de Águas (7,5%)
para 2018;
Item 07 - Aprovação do Orçamento Anual da ABHA Gestão de Águas (7,5%)
para 2019;
Item 08 - Aprovação de custeio para participação em reuniões encaminhadas
para o CBH Araguari;
Item 09 - Apresentação e aprovação da Avaliação do Cumprimento do Plano de
Ações Estratégicas de 2018 (Deliberação Normativa nº 41/2012 do CERH);
Item 10 - Apresentação e aprovação do Cronograma de Reuniões Plenárias
Ordinárias do CBH Araguari para 2019 (Deliberação Normativa nº 41/2012 do
CERH);
Item 11 - Apresentação do curta-metragem “Rios Livres”;
Item 12 - Outros assuntos.
Dentro da discussão dos itens de pauta, ficou solicitado à comunicação que seja
feito um material explicativo sobre as diárias.
Item 13 – Outros Assuntos.
Evaristo explica sobre os questionários que são aplicados anualmente para
avaliar o desempenho da Abha e o questionário enviado pelo Igam para avaliar
a atuação do próprio Comitê e que assim que tiver retorno será decidido como
será encaminhado o processo de abordagem dos membros para o
preenchimento dos formulários.
Gonçalves agradece a presença de todos.

