ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INTERÁGUAS

Aos onze dias do mês de setembro de 2014, às 10h, 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 terceira reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento do Setor Água –
INTERÁGUAS. Em razão da ausência do presidente do Comitê Gestor do Programa – CGP, a
reunião foi inicialmente presidida pelo Dr. Paulo Lopes Varella Neto, Diretor da Agência
Nacional de Águas e membro titular do Comitê. Inicialmente foram dadas as boas-vindas aos
presentes e posteriormente foi solicitado que todos se apresentassem. Participaram da reunião:
Antonio Carlos Martinez Sanches (MMA/SECEX), Cláudia M.F. de Albuquerque (MMA/
SRHU), Lauseani Santoni (MCid/SNSA), Ernani Ciríaco de Miranda (MCid/SNSA), Demetrios
Christofidis (MAPA), Jorge Portella Duarte (MME/DMSE), Amarildo Baesso (MI/SECEX),
Osvaldo Garcia (MCid/SNSA), Irani Braga Ramos (MI/SECEX), Ricardo Andrade (ANA/SIP),
José Gentil (MI/SIH), Ana Paula Santos Carvalho (MI/SEDEC), Luziel Reginaldo de Souza
(MT/SEGES), Tibério Pinheiro (ANA/SIP), Carlos Souto (ANA/SIP), Sarita Câmara (ANA/SIP)
Marcelo Mazzola (ANA/SIP), Carlos Hugo Suarez Sampaio (MMA/ASIN) e Marco Alexandro
S. André (ANA/SIP). Como primeiro ponto da pauta foi colocada em votação a escolha do novo
presidente do CGP, onde foi eleito por unanimidade o senhor Osvaldo Garcia, Secretário de
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Estando eleito, o senhor Osvaldo Garcia
passou a presidir a reunião. Seguindo o próximo ponto da pauta, o Secretário Técnico, Marco
Alexandro Silva André, fez uma breve explanação sobre o andamento do Programa, destacando
os valores contratados e os desembolsos realizados, onde foi constatado o baixo valor executado
até aquele momento. Após a explanação, o Presidente sugeriu que fosse feita uma apresentação
dos trabalhos que estão em andamento para o CGP, o que permitiria um melhor entendimento
das atividades em curso. Nesse momento foi aberta a palavra para os participantes. O Sr. Luziel
Reginaldo de Souza, representante do Ministério dos Transportes, informou que havia ações de
seu Ministério com potencial de receber o apoio do Programa Interáguas, uma vez que as
atividades possuíam relação da temática com as pastas de alguns dos Executores. O Presidente
do CGP manifestou-se favorável à ideia de que se conheçam essas ações do Ministério dos
Transporte e que fosse estudada a possibilidade de apoio do Programa para a execução dessas
ações. O Sr. Demetrios Christofidis, representante do Ministério da Agricultura, também
levantou a possibilidade de que algumas questões importantes para o Ministério e para o país
pudessem ser consideradas pelo Programa Interáguas. Foi informado que desde 2013, o MAPA
tem dado maior atenção aos assuntos relevantes para a pasta como, por exemplo, o das
potencialidades da agricultura irrigada, cujo assunto possui grande impacto na temática de
Recursos Hídricos. Ele ainda destacou a importância da elaboração de mais estudos capazes de
dar sustentabilidade às ações em curso. Essas ações seriam voltadas para a redução do consumo
de água e melhoria da produtividade. Propôs um trabalho conjunto entre o MAPA/MI/ANA
voltado para a expansão sustentável do uso dos recursos hídricos. O Presidente do CGP destacou
a necessidade de divulgação dessas demandas com vistas a uma articulação maior entre os
Executores e a proposição de ações mais integradas. O Sr. Ernani Ciríaco Miranda, representante
do Ministério das Cidades, destacou as ações que estão em curso em seu ministério, informando
que são voltadas para o eixo Regulação e Gestão do serviço de saneamento, em articulação com
os Estados. Também há trabalhos voltados à elaboração de estudos e construção de metodologias
relacionadas à redução de perdas de águas no Brasil. O Senhor Demetrios retomou a palavra e
destacou a importância em se pensar na elaboração de estudos em conjunto com as demais
pastas, evitando assim a elaboração de estudos individualizados e/ou isolados, lembrando que o
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Programa Interáguas foi pensado em estimular exatamente a construção de estudos e ações
integradas. Como próximo ponto de pauta foi discutida a revisão do Manual Operativo do
Programa. A Sra. Cláudia Monique, representante do MMA/SRHU, observou que o Manual
Operativo deve refletir a realidade do Programa. Ela destacou que o texto do Anexo 1 está
próximo da realidade, todavia, o mesmo não acontece em relação ao Anexo 2. O Sr. Amarildo
Baesso, representante do Ministério da Integração Nacional, propôs que o Comitê Gestor
elegesse uma comissão ad hoc, formada por 1 membro de cada Executor e coordenada pela STP,
a fim de analisar e aprovar a versão final do Manual Operativo. O Presidente do CGP concordou
com a proposta, como também os demais membros presentes. Desse modo, decidiu-se pelo
adiamento da aprovação da revisão do Manual Operativo e que as UGP’s se reúnam com a STP
para a discussão e aprovação da versão do texto final. A STP encaminhará o arquivo do MO para
conhecimento dos Executores e contribuições. O Senhor Ricardo Medeiros, representante da
ANA, parabenizou o novo Presidente do Comitê Gestor e destacou a necessidade de se
aproveitar o momento da Revisão de Meio termo do Programa para realizar uma consistente
revisão da Matriz de Resultados em razão da existência de resultados de difícil mensuração,
como também de metas de difícil alcance. O Sr. Paulo Varella, representante da ANA, lembrou
que o Programa tem uma filosofia própria e que veio para fazer diferença e dar apoio para a
implementação de políticas governamentais. O presidente do CGP destacou que o Banco
Mundial dá ênfase à medição financeira do Programa, todavia destacou que há resultados
superiores ao mero resultado financeiro como, por exemplo, a integração que o Programa tem
proporcionado entre os Executores. O Sr. Ernani Ciríaco destacou a possibilidade de discussão
de eventual pedido de prorrogação de prazo do Programa na Revisão de Meio Termo. O Sr.
Amarildo Baesso mostrou-se preocupado com a avaliação que o Banco faz do Programa, o qual
o qualifica como de “baixa execução” sem considerar, entretanto, inúmeras ações que se
realizaram sem impacto financeiro. O Sr. Tibério Pinheiro, UGP/ANA, destacou que o novo
Plano de Aquisições a ser apresentado na Revisão de Meio Termo será fundamental para
justificar eventual pedido de prorrogação de prazo junto ao Banco, o qual também orientará a
revisão da Matriz de Resultados. O presidente do Comitê Gestor destacou também a necessidade
de que o Comitê Gestor tenha efetivo funcionamento, a fim de que as questões tenham adequado
encaminhamento dentro das esferas de governo cabíveis. Ao final, ficou marcada a próxima
reunião do CGP para a primeira semana do mês de novembro/2014. O Presidente do CGP
lembrou que, nessa reunião, deverá ser apresentada a versão final do MO para aprovação. 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), 11 de setembro de 2014.

Osvaldo Garcia
Presidente do Comitê Gestor
Programa INTERÁGUAS
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