SÍNTESE DE REUNIÃO

1ª Reunião Conjunta da Diretoria e do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do
Contrato de Gestão
Data: 07/08/2017
Redator: Priscilla Alves da Rocha
Início: 9h15
Local: Amvap – Uberlândia MG
Término: 10h40
PARTICIPANTES
1. Thiago Alves do Nascimento (Presidente)
2. Iléia P. Chaves Abdulmassih (GTACG)
3. Cláudio Júnio Leocádio (GTACG)

5. Antonio Giacomini Ribeiro (GTACG)
6. Isabel Evaristo (ABHA)
7. Priscilla Rocha (ABHA)

ASSUNTOS ABORDADOS
Item 01 – Discussão sobre equiparação de agência para a Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari;
Item 02 – Outros assuntos.
Item 01 - O presidente do CBH Araguari, Thiago Alves, inicia a reunião agradecendo a
presença de todos. Alves explana acerca da importância em se discutir o Contrato de
Gestão, no qual equipara a ABHA à agência de bacia, tendo em vista que seu vencimento é
dia 5 de dezembro. Alves ressalta que para equiparar uma agência existem alguns
processos, um deles é a plenária que, convocada com 30 dias de antecedência, definirá a
agência indicada para ser equiparada e por quanto tempo. Portanto, essa etapa ocorrerá na
2ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2017. Alves
continua explicando que posterior a decisão do Comitê, o documento será repassado ao
Igam para parecer técnico e jurídico. Após a finalização dos pareceres, os documentos são
encaminhados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), responsável pela
equiparação.

O presidente também comenta que o CBH Paranaíba lançará um edital para escolha da
agência e convidou o CBH Araguari para fazer parte deste edital, tendo em vista a intenção
de se ter uma agência única para os afluentes do rio Paranaíba. Ele destaca ainda que
haverá uma reunião do GT Integração, do CBH Paranaíba, em Goiânia, no dia 9 de agosto,
na qual tem intenção de participar para se discutir essa proposta. Alves ressalta que o comitê
do Araguari poderá optar por lançar editais conjuntos ou não, mas que para tratar desse
tema com tranquilidade é necessário indicar uma agência para ser equiparada até que se
defina a forma que será adotada pelo CBH Araguari.

O representante da OAB, Claudio Junior, afirma que a ABHA demonstra estar empenhada
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para conseguir um melhor desempenho. A representante do IMA, Ileia Abdulmassih,
concorda com o representante da OAB e relembra que a ABHA enfrenta dificuldades, mas
tem conseguido buscar soluções. Ela ressalta, ainda, acreditar que o edital dá mais
transparência.

Thiago Alves faz a leitura da minuta da deliberação que será construída na Plenária do dia 24
de agosto e questiona se o Grupo já tem algum posicionamento a respeito do tempo e de
entidade para equiparação à agência de bacia. Claudio Junior sugere que a ABHA apresente
uma proposta, com Plano de Trabalho.

O presidente solicita que o Grupo marque uma reunião para definição de coordenador para
que se dê continuidade aos trabalhos, tendo em vista que o acompanhamento é fundamental
e, inclusive, subsidiará questionamentos do Ministério Público. Alves solicita que essa
reunião seja feita antes da Assembleia do dia 24 de agosto, para que o Grupo possa formatar
seu posicionamento acerca do tema. Alves também elogia o relatório de prestação de contas
2015 e 2016 desenvolvido e apresentado pelo GTACG na última plenária.
Item 02 – Não houve mais nada a tratar.
Encaminhamentos:
 Solicitar a Prefeitura Municipal de Uberlândia que indique seu representante no
GTACG;
 Convocar uma reunião conjunta do GTACG e CTIL para discussão acerca do Contrato
de Gestão;
 Solicitar à ABHA apresentação com proposta para equiparação (Plano de Trabalho,
Planilhas de prestação de contas, projetos executados e em andamento, informações
sobre a cobrança e projeto com o Ministério Público);
 Enviar a síntese dessa reunião, após sua conclusão, para todos os membros da
Diretoria e do GTACG para conhecimento.

