ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INTERÁGUAS

Aos doze dias do mês de dezembro de 2013, às 9h55, na Sala de Vidro do Bloco “M”, da
Agência Nacional de Águas, localizada no Setor Policial - Área 5 - Quadra 3, Brasília – DF, foi
realizada a segunda reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento do
Setor Água – INTERÁGUAS. O presidente do Comitê Gestor do Programa – CGP deu as boas
vindas aos presentes e solicitou que todos se apresentassem. Representando o Órgão Consultivo Ministério de Minas e Energia estavam presentes Marina Gott Gonçalves e João Daniel de
Andrade Cascalho. Representando o Órgão Consultivo - Ministério dos Transportes, Luziel
Reginaldo de Souza. Representando o Ministério da Integração Nacional, Mariana Prado
Francheschi de Andrade, Gianni Santos Sales, Amarildo Baesso e Claudiomar M. Rolim Filho.
Representando o Ministério das Cidades, Osvaldo Garcia e Ernani Ciríaco de Miranda.
Representando o Ministério do Meio Ambiente Cláudia Monique Frank de Albuquerque, Ney
Maranhão, Ernani Lustosa Kuhn e Antonio Carlos Martinez Sanches. Representando a Agência
Nacional de Águas Tibério Magalhães Pinheiro, Ricardo Medeiros de Andrade, Carlos Araújo
Souto e Marco Alexandro Silva André. Como primeiro ponto da pauta, o presidente solicitou que
fosse feita uma atualização sobre o andamento do Programa por cada Executor. Dessa forma,
cada Executor fez sua explanação sobre as atividades desenvolvidas no ano de 2013, destacando
os gargalos encontrados e os avanços obtidos. Como ponto comum, os Projetos de Cooperação
Técnica-PCT do Ministério das Cidades e do Ministério do Meio Ambiente/SRHU firmados com
a OEA estão em fase cancelamento e ambos os Ministérios estão em processo de formalização
de um novo PCT com o IICA. Terminado o relato dos Executores, a representante do Ministério
das Minas e Energia enalteceu a importância da integração das ações no âmbito do Programa
como forma de potencializar os resultados alcançados. O segundo ponto da pauta tratou do
estabelecimento das datas das reuniões ordinárias do CGP para o ano de 2014. Ficaram definidas
as datas de 28/05/2014 e 12/11/2014. Como terceiro ponto da pauta houve a discussão dos
seguintes tópicos: 1) Aprovação do Plano de Aquisições – foi informado que o único Plano de
Aquisições aprovado é o que foi inserido em outubro de 2012. Desde então, inúmeras atividades
foram inseridas no SEPA, por cada Executor, sendo que essas inclusões não foram aprovadas
pelo CGP nem submetidas para a não-objeção do Banco Mundial. No momento, é necessário que
cada Executor finalize a inclusão de atividades no SEPA, a fim de permitir que a Secretaria
Técnica do Programa - STP envie o Plano de Aquisições para a não-objeção do Banco. O Sr.
Ricardo Andrade sugeriu ao CGP o encaminhamento ao Banco Mundial de um expediente
sugerindo que ele estabeleça datas fixas para a revisão do Plano, argumentando que entre uma
revisão e outra, a inserção de novas atividades não necessitariam de revisão de todo o Plano de
Aquisições. Essa sugestão foi acatada por todos os presentes, sendo que a Secretaria Técnica do
Programa enviará expediente ao Banco Mundial. 2)Revisão do Manual Operativo – O
Secretário Técnico do Programa relatou que o Manual Operativo do Programa encontra-se em
fase final de revisão e informou que irá encaminhá-lo aos coordenadores das Unidades de
Gerenciamento do Programa – UGPs para que sugiram os ajustes necessários. O presidente do
CGP solicitou a cooperação de todos os Executores para a conclusão dessa revisão. Pela
discussão, ficou claro que o Manual Operativo não deverá ter um elevado nível de detalhamento,
visto que tem como objetivo ser uma regra geral. Casos específicos serão tratados e definidos
internamente por cada executor. Em relação à necessidade de que os fluxogramas de aquisições
dos Executores sejam incluídos no referido Manual, ficou entendido que esses fluxos serão
apresentados em um momento posterior, tão logo cada executor tenha a devida segurança sobre
cada processo e que não devem fazer parte do Manual Operativo. Também foi relatado que a
1

revisão do Manual Operativo vem sendo insistentemente solicitada pelo Banco Mundial. No
entendimento dos presentes, essa demanda deveria ser dos executores e não do Banco Mundial.
Assim, foi sugerido ao CGP o encaminhamento ao Banco Mundial de um expediente solicitando
a ele a explicitação dos pontos do Manual que especificamente necessitam de revisão. Não houve
discordância do CGP quanto a essa solicitação. Dando prosseguimento aos assuntos da pauta,
discutiu-se a 3)Instituição do Comitê de Apoio à STP - O presidente do CGP lembrou que a
Secretaria Técnica do Programa tem um Comitê de Operação, composto pelos Coordenadores
das UGPs setoriais, que, além de acompanhar a execução das ações transversais, tem por
finalidade orientar, harmonizar, articular, integrar e otimizar a operacionalização das ações do
Programa executadas nas respectivas UGPs setoriais. Houve destaque acerca da importância da
criação desse Comitê de Apoio, inclusive como elemento de fortalecimento do vínculo existente
entre os representantes das UGP’s. Foi lembrado ainda que esse Comitê de Apoio necessitará da
construção de uma agenda e que as reuniões deverão ser mais frequentes, conforme a
necessidade. Em relação à 4) Eleição do novo presidente do Comitê Gestor – foi informado
que há a necessidade de alteração do presidente desse Comitê, uma vez que a presidência é
rotativa entre os ministérios. O Ministério das Cidades demonstrou interesse em assumir a
presidência do CGP, mas solicitou um prazo de uma semana para confirmar sua candidatura.
Como quarto ponto de pauta tratou-se da Nova composição do Comitê Gestor – Considerando
o longo tempo decorrido desde a última reunião do CGP, é possível que tenham ocorrido
mudanças na representação de algum Executor ou Membro Consultivo. Dessa forma, o
presidente solicitou o encaminhamento dos nomes dos novos representantes, titulares e
suplentes, inclusive em relação aos membros dos Órgãos Consultivos. Também foi solicitada a
confirmação dos atuais representantes, caso não tenha havido mudança.Tanto o Ministério da
Integração Nacional como o Ministério do Meio Ambiente já apresentaram a nova composição
de seus representantes no CGP. O Ministério das Cidades fará a indicação nos próximos dias.
Por fim, como último ponto de pauta, o Ministério do Meio Ambiente convidou todos os
executores a participarem do evento de divulgação dos resultados III Encontro formativo
nacional de Educação Ambiental e Gestão de Águas e I Encontro de Educação Ambiental da
Bacia do Rio Doce, que ocorrerá no Banco Mundial no dia 18 de dezembro, às 10 h. Nada mais
havendo a tratar, o presidente do CGP agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião, e para constar, eu, __________________, Marco Alexandro Silva André, na qualidade
de Secretário Técnico do Programa Interáguas, lavrei a presente Ata.
Brasília (DF), 12 de dezembro de 2013.

Ernani Lustosa Kuhn
Presidente do Comitê Gestor
Programa INTERÁGUAS
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