ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INTERÁGUAS

Aos nove dias do mês de dezembro de 2014, às 9h25, 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 quarta reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento do
Setor Água – INTERÁGUAS. A reunião foi presidida pelo Sr. Osvaldo Garcia, Secretário de
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e Presidente do Comitê Gestor. Inicialmente
foram dadas as boas-vindas aos presentes e posteriormente foi solicitado que todos se
apresentassem. Participaram da reunião: Viviani Pineli Alves (ANA), Sarita Cavalcante (MI),
Ernani Lustosa Kuhn (SECEX/MMA), Inez Varoto Corrêa (SECEX/MMA), Cláudia M. F. de
Albuquerque (MMA/ SRHU), Robson Botelho (SIH/MI), Paulo Varella (ANA/AG), Paulo
Rogério dos S. e Silva (SNSA/MCID), Lauseani Santoni (MCid/SNSA), Ernani Ciríaco de
Miranda (MCid/SNSA), Jorge Portella Duarte (MME/DMSE), Amarildo Baesso (MI/SECEX),
Osvaldo Garcia (MCid/SNSA), Ricardo Andrade (ANA/SIP), Pedro Bertone (SECEX/MI),
Claudiomar M. Rolim Filho (SECEX/MI), Tibério Pinheiro (ANA/SIP), Diana Leite Cavalcante
(UGP/ANA), Jonatas Assunção S. N. de Castro (SIH/MI), Carlos Souto (ANA/SIP), Sarita
Câmara (ANA/SIP), Marcelo Mazzola (ANA/SIP) e Marco Alexandro S. André (ANA/SIP). O
primeiro ponto de pauta tratou da aprovação do Manual Operativo. No período compreendido
entre a 3ª e a 4ª reunião, as UGPs encaminharam suas contribuições ao Manual Operativo as
quais foram incorporadas. Conforme estabelecido na 3ª reunião, o Manual Operativo, após a
análise e revisão das UGPs, seria submetido ao Comitê para sua aprovação e dessa forma foi
aprovado. Seguindo a pauta, o próximo ponto tratava do Plano de Aquisições. Foram distribuídas
cópias do Plano de Aquisições, contendo as ações a serem realizadas pelos executores até o final
do Programa. Todavia, foi destacado que a construção de um Plano de Aquisições consolidado
foi prejudicada pelo fato de apenas a UGP/SRHU ter conseguido finalizar seu Plano. Nesse
sentido, foi proposto que cada Executor fizesse uma revisão de seu Plano, com brevidade, a fim
de permitir a elaboração de um Plano de Aquisições consolidado. O Presidente observou que
essa finalização está relacionada com a Revisão de Meio Termo - RMT a qual terá como um dos
principais temas a construção de um Plano de Aquisições realista para o período restante da
vigência do Programa. Aproveitando o assunto da RMT, o Sr. Ricardo Medeiros (UGP/ANA)
fez uma breve explanação de alguns dos assuntos que serão tratados na RMT. O Sr. Paulo
Varella (ANA) lembrou que o momento é de incertezas políticas, orçamentárias e de crise
hídrica e destacou que esse momento de crise é também momento de oportunidade, uma vez que
o Programa Interáguas tem potencial para trazer inteligência e bons projetos para esse processo.
Nesse contexto, o Presidente observou a possibilidade de ampliação do Programa, o que
demandaria mais tempo para a construção desse novo arranjo. O Sr. Amarildo Baesso (UGP/MI)
manifestou o entendimento do Sr. Ministro da Integração Nacional acerca da necessidade de o
Programa focar na elaboração de projetos mais intersetoriais e mais robustos, o que remete à
necessidade de adiamento da RMT, possivelmente para junho ou julho/2015. A Sra. Cláudia
Albuquerque (UGP/SRHU) lembrou que o Banco Mundial tem expectativa de redução dos atuais
valores do empréstimo. Nesse sentido, ela sugeriu uma execução mais vigorosa do Programa
para 2015, demonstrando assim um aumento no nível de execução do Programa, servindo como
argumento para uma possível manutenção dos atuais valores. Também sugeriu que cada
Executor avalie seu Plano de Aquisições e procure realizar projetos mais robustos com previsão
de contratação até agosto ou setembro de 2015. O Presidente destacou a gravidade da crise que
está sendo vivida e lembrou que o Banco Mundial está aberto a uma possível prorrogação de
prazo do Programa. Para isso, observou a necessidade de que o Programa prossiga em sua
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execução. Também propôs que a próxima reunião do Comitê Gestor ocorra em 24 de fevereiro,
permitindo assim ter maior clareza acerca das questões políticas, dos valores orçamentários e da
situação da crise hídrica, o que também contribuirá para a finalização dos Planos de Aquisições.
O presidente destacou a importância da realização de oficinas técnicas para aprofundamento de
assuntos considerados relevantes para os Executores. Por fim, sugeriu ainda que essas oficinas
deveriam ocorrer antes da próxima reunião do Comitê Gestor. Em resumo, o Presidente
formulou as seguintes propostas e encaminhamentos: 1) que cada Executor identifique projetos
robustos e integradores para discussão de aprofundamento nas oficinas técnicas e posterior
inclusão no Plano de Aquisições; 2) assinatura de uma carta do Comitê Gestor solicitando
prorrogação de prazo para a revisão de meio termo; 3) realização de oficina técnica antes de
24/2/2015. Em continuidade, o Secretário fez um breve relato da missão de supervisão do Banco
Mundial ocorrida no período de 24 a 28/11/2014, cujo foco foi a preparação para a RMT e
destacou a participação, ao final da Missão, do Vice Presidente do Banco Mundial, o qual
demonstrou uma expectativa positiva em relação ao aumento da execução das ações do
Programa com o consequente aumento no volume de desembolsos. Na sequência, o Secretário
fez uma apresentação sobre a visita técnica à Espanha que ocorreu em setembro de 2014. Essa
missão teve como objetivo conhecer a gestão de recursos hídricos naquele país, como também
conhecer experiências relacionadas ao saneamento, irrigação, uso racional e reuso de água. 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), 9 de dezembro de 2014.

Osvaldo Garcia
Presidente do Comitê Gestor
Programa INTERÁGUAS
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