Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas de
Mato Grosso – FECBH-MT
1

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS

2

HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FECBH-MT

3
4

Aos (07) sete de junho do ano de 2018 reuniram-se às 08:30 horas da manhã no Hotel Fazenda Mato

5

Grosso na sala Biguá/Seriema os membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Mato

6

Grosso João Fernando Copetti Bohrer, Noé Rafael de Sá, Maria Regina Carnevalli, Vivianne

7

Mendonça Arruda, Gomeraldo Barros, Eliel Alves Ferreira, Leandro Obadowiski, Sérgio Balestrini,

8

Clautenes M. A. Ferreira, Pedro Gil Amaral, Lauro Roque Soccoloski , Flávio Koehler, Marcelus

9

Mesquita, Caroline A. A. de Abreu, Deise Morimoto, Adalgiza Ribeiro, Juarez G. Ribeiro, Suzan

10

Lannes, Murilo Morgandi Covezzi, Paulo de Tarso Abranches, Lorena Moreira Nicochelli Pascotto,

11

Sibelle Jacobi e Mary Aparecida Ramos de Jesus para o 2º Fórum Estadual de Comitês de Bacias

12

Hidrográficas (FECBH-MT). Boas vindas e aprovação da ordem do dia, conduzido pelo presidente do

13

FECBH-MT, Sr. João Fernando Copetti Bohrer. Após lida a Pauta deu-se início a reunião. A primeira

14

Pauta para esta 2ª Reunião Ordinária foi apresentação pelo Superintendente de Recursos Hídricos

15

(SURH), Sr. Murilo M. Covezzi do gerente de fomento e apoio aos comitês de Bacias hidrográficas

16

(GFAC), Sr. Paulo T. A. Soares. Na sequência, apresentação do Programa de fortalecimento dos

17

Comitês de bacias Hidrográficas da Agência Nacional de Águas – PROCOMITÊS, realizada pelas

18

analistas de Meio Ambiente Lorena Nicochelli e Sibelle Jakobi. Houve apresentação de proposta para

19

implementação de um sistema de informação sobre Recursos Hídricos para os Comitês de Bacia

20

Hidrográfica (CBH) a partir da estruturação de sites para cada um deles. O Sr. Leandro Obadowiski

21

apresentou a interface do site CBH Cabaçal, informou também que a capacidade é 15 GB de

22

armazenamento do site. A Sra. Sara propôs uma forma de comunicação no próprio site entre os

23

Comitês. O Sr. Fernando questionou se é possível no futuro poder migrar para outro site as informações

24

contidas neste site, o Sr. Leandro afirmou que é possível. O Sr. João Fernando iniciou falando sobre a

25

Apresentação do PROCOMITÊS e sobre os dois Ofícios enviados para a SURH e questionamento

26

sobre os recursos do PROCOMITÊS. O primeiro Ofício foi questionado como seria a representação

27

dos CBHs junto a GFAC, dados históricos dos CBHs, a parte documental. O segundo Ofício foi sobre

28

a substituição da secretária Leonice Souza Lotufo pelo Sr. Paulo de Tarso Soares Abranches, a partir

29

desse momento o Sr. Paulo assume o cargo de secretário do Fórum Estadual do Meio Ambiente. O Sr.

30

Murilo Covezzi apresenta Sr. Paulo a todos os presentes e afirma que toda informação dos Comitês de
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Bacia será centralizada em Paulo. O Sr. Murilo falou sobre o Programa PROCOMITÊS, sobre as

32

medidas que estão sendo tomadas para organização da GFAC, como um relatório da Gerência sobre

33

os comitês, a estrutura física, documentação está com problema físico e digital, falou sobre os móveis

34

devolvidos, contratação de uma pessoa para o arquivamento físico e arquivamento digitalizado e

35

também sobre a solicitação a cada CBH de toda a documentação existente e enviar à GFAC, o histórico

36

de cada CBH para a formação dos arquivos dos comitês. Passou a palavra para a Sra. Lorena que falou

37

sobre o que é o PROCOMITÊS, é um Programa para fortalecimento dos CBHs, com aporte de recursos

38

financeiros onde inclui a ANA/SEMA/CEHIDRO. São vários critérios estipulados como: Formação

39

dos CBHs, funcionamento, documentação, capacitação por competência, plano de comunicação,

40

cadastro CINCO que abrange as informações dos membros de cada Comitê, governabilidade dos

41

Comitês, atuação de gestão dos Comitês, instrumentos com que cada Comitê deverá formar em sua

42

Bacia, como: 1º ) registro (atas, resoluções, quórum, etc.); 2º) como está a publicação dos documentos,

43

conformidade documental. Informou que N1 abrange o CBH Jauru e CBH Alto Araguaia. N3 abrange

44

os demais Comitês de Bacia. Relembrou a reunião de setembro/2017 entre ANA, CEHIDRO, Comitês

45

e Entidade Estadual, onde ficou acordado a aprovação do quadro de indicadores e metas. A Sra. Lorena

46

informou aos membros dos Comitês que devem utilizar os instrumentos solicitados pela ANA em suas

47

Bacias e cada Comitê deve realizar as atividades propostas, exemplo: Avaliação - componente 1

48

abrange metas de funcionamento e conformidade documental (registro). A Sra. Lorena confirmou a

49

informação do Sr. Murilo afirmando que haviam realizado com a Sra. Sibelle um levantamento no sítio

50

da IOMAT sobre as publicações dos Comitês, deu uma sugestão: padronização de todos os documentos

51

para cada Comitê no Regimento Interno de cada Comitê. Propôs uma revisão do Regimento Interno

52

de cada Comitê e que os mandatos de processo eleitoral devem estar vigentes, reunião em cada Comitê,

53

quórum para cada reunião, convocação por e-mail é válida, mas é necessário dar sempre um print,

54

Plano de Trabalho para 2018 e 2019. Em 2019, para todos os Comitês devem realizar todas ações

55

previstas no Contrato nº 075 da ANA. A capacitação (tendo como base as competências), sugeriu que

56

pode enviar modelo para ser seguido. Capacitação para novos membros, elaboração e aprovação de

57

um Plano de Capacitação. (Implantação e monitoramento do Plano). Informou que tem cursos EAD

58

para serem feitos sem precisar ter custos, forma de aplicação para o Plano de Capacitação.

59

Comunicação 2018 - criação de um sítio eletrônico, uma página pública (O Sr. Leandro criou para
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CBH Cabaçal e CBH Jauru o sítio eletrônico). Um dos sites já criados pode ser acessado pelo link na

61

internet: https://cbhcabacal.wixsite.com/comitês. Ficou acordado que os demais CBHs enviariam os

62

dados necessários para a criação do sítio eletrônico de cada um deles. Quarto componente (CINCO –

63

cadastro) Método de compartilhamento de informações, reuniões, resoluções, moções, informação

64

sempre sobre o status das informações. A Sra. Sibelle falou sobre o Componente nº 6 – Avaliação. No

65

PROCOMITÊS a ANA vai determinar de que forma será essa avaliação que está explicitada no

66

contrato nº 075 da ANA. O acompanhamento será através de instrumentos como: 1º)

67

acompanhamento, avaliação. 2) questionário da ANA. 3) auto avaliação da ANA (modelo como um

68

questionário). A Sr. Sibelle, destacou que todos os 10 (dez) Comitês deverão realizar todas as ações,

69

porque se algum comitê não cumprir poderá perder o recurso financeiro parcial ou total do contrato

70

com a ANA, a nota de avaliação mínima para todos os Comitês é de 50% para não perder. Existe um

71

prazo já estipulado dia 30/03/2019 pela ANA para apresentação do Relatório, caso contrário a ANA

72

cancela o contrato, inclui as informações dos gestores e atividades na Gestão dos Comitês, seguir

73

sempre um Procedimento Padrão Operacional: fluxograma, diárias, passagens aéreas e terrestre,

74

material de expediente, etc. Informou que uma OSC será responsável para administrar, regulamentar

75

e dar apoio administrativo. As solicitações de demandas devem ser solicitadas com antecedência para

76

haver a possibilidade de atendimento. Toda criação de ata, resolução, etc... deve ser publicada. Cada

77

Comitê deve ter um site, para publicação, e suas ações devem ter publicidade. O Sr. Murilo Covezzi

78

afirmou novamente para todos os comitês cumprirem as metas do PROCOMITÊS para não perder o

79

recurso da ANA. O objetivo é fortalecer os dez Comitês criados e realizar um apanhado dos

80

documentos dos Comitês, a padronização de todos os documentos de cada Comitê é necessária. O Sr.

81

Paulo falou sobre a realização do inventário da documentação dos comitês. Afirmou que está à

82

disposição por e-mail e telefone dos membros dos comitês. O Sr. José Aparecido perguntou se há a

83

possibilidade de ir um representante da SEMA até os Comitês para dar suporte. O Sr. Murilo afirmou

84

que irá um representante da SEMA para dar sempre o suporte necessário aos Comitês e falou que os

85

20 anos de história dos Comitês que sua intenção é resgatar esses dados. O Sr. Leandro falou sobre o

86

direito às informações prevista na Constituição Federal e prevista na Lei de acesso à Informação.

87

Afirmou ainda que o poder público tem o dever de divulgar de forma simples e compreensível,

88

inclusive através de sites, cujo objetivos são: 1º - garantir o direito à informação. 2- divulgar a atuação
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dos CBHs. 3- fortalecer a gestão participativa e descentralizada. A Sra. Sibelle solicitou aos membros

90

dos Comitês de Bacia que o primeiro secretário seja da SEMA no Regimento Interno para que haja o

91

suporte necessário para os Comitês. Informou que nas reuniões é necessário quórum de 50% ou 15

92

minutos de tolerância para quórum nas reuniões e deve ser colocado também no Regimento Interno.

93

O Sr. Eliel (CBH Alto Teles Pires MD) informou que o Regimento Interno desse CBH foi analisado

94

por uma advogada. O Sr. Murilo informou que já solicitou um advogado para a SURH para dar suporte

95

à Superintendência, à Coordenadoria de Recursos Hídricos (COH) e à Gerência (GFAC). A Sra.

96

Viviane (CBH Baixo Teles Pires – ME) falou que recentemente realizaram uma revisão no Regimento

97

Interno e constataram que está havendo uma sobreposição do Médio e Alto Teles Pires na área de

98

abrangência (atuação do Baixo Teles Pires) dentro das coordenadas que estão inseridas no Regimento

99

Interno. A área de abrangência está interferindo na área de atuação do CBH Baixo Teles Pires. A Sra.

100

Nilma (P2, R2) – Prevenção, Preparação, Resposta rápida para produtos perigosos. Informou que deve

101

fortalecer e agregar os comitês nos acidentes nas matas, nas bacias, para obter rapidamente uma

102

posição de combate a qualquer situação de perigo. O Sr. Murilo solicitou a cada representante de

103

Comitê para se apresentar e em seguida houve a entrega das máquinas fotográficas. O Sr. Gomeraldo

104

falou sobre resíduos sólidos, sobre a água. O sr. Murilo informou ao Sr. Gomeraldo sobre o

105

Licenciamento Ambiental que é um conjunto de água, solo, etc. Encaminhamento: Criação de sites

106

para os CBHs instalados no Estado. sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes.

107

Informes Gerais: A Sra. Sara representante do CBH Jauru e CBH Marquem Esquerda do Rio Cuiabá,

108

informou sobre a quantidade de lixo produzido por pessoa no cotidiano é de um quilo. Convidou para

109

o Seminário Nacional de Resíduos Sólidos que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2018

110

será em Cuiabá. O Sr. Eliel falou que 12 municípios não tem mais lixão e que em Sorriso já existe

111

aterro sanitário, um grande exemplo é Primaverinha, sendo assim, nada mais havendo a tratar, deu-se

112

por encerrada a reunião às 11:00 horas e dez minutos, e eu, Mary Aparecida Ramos de Jesus, lavrei

113

esta ata, que será assinada por todos os membros presentes.

114
115
116
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João Fernando Copetti Bohrer
Coordenador Geral do FECBH – MT
Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas de Mato Grosso
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