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Grupo de Trabalho: GT-Agência  

Reunião: 3ª Reunião do GT-Agência 

Data: 27/07/2021 – às 09:30 horas 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet 

Assunto(s) em 

discussão: 

Discussão sobre o aperfeiçoamento das Agências de Bacias/Águas no Estado de São 

Paulo. 

Pauta: 

1. Aprovação da Memória Técnica da 2ª Reunião GT- Agência de Bacias (anexo);  

2. Situação da cooperação BID-SIMA e conteúdo relacionado ao tema das Agências de 

Bacias; 

3. Discussão sobre a inserção de normas específicas para Agências de Bacias no processo 

de revisão do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO; 

4. Encaminhamentos; 

5. Encerramento. 

 

Conclusões e 

Encaminhamentos: 

1. Aprovação da Memória Técnica da 2ª Reunião Gt- Agência de Bacias;  

 

A Memória Técnica da 2ª Reunião do Gt-Agência (FPCBH) foi lida e aprovada pelos 

presentes, além disso, foi encaminhada uma cópia para todos os membros do grupo. 

 

2. Situação da cooperação BID-SIMA e conteúdo relacionado ao tema das 

Agências de Bacias; 

 

O Sr. André Navarro contextualizou a situação da cooperação BID-SIMA, informou que na 

última reunião do grupo ficou como encaminhamento para ele entrar em contato com o Sr. 

Rui Brasil para obter maiores informações do andamento da contratação deste estudo. 

Informou também que no Gt-Agência da Vertente do Rio Tietê, foi informado que o estudo 

já está em processo de contratação e terá um objeto mais amplo (crise hídrica) mas 

que a regionalização das Agências de Bacias será um item dentro deste projeto, a 

contratação possivelmente ocorrerá em agosto e o estudo ficará pronto em maio de 2022, 

o produto final desta contratação será apresentado no CNRH.  

  

No Gt-Agência da Vertente do Rio Tietê, ficou definido aguardar a finalização deste estudo 

antes de avançar em uma nova contratação pois entendemos ser o mesmo objeto de 

análise. Na ocasião ficou proposto que aguardassem o primeiro relatório do trabalho para 

verificar se realmente atende a nossa demanda e criar um grupo de trabalho que possa 

acompanhar o andamento destas atividades.  

Foi solicitado também a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as atividades 

que estão sendo realizadas. 
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 O grupo considerou pertinente aguardar este estudo pois, como informado 

pelo Sr. André, poderá demandar tempo e recurso para algo que já está em andamento. 

Sugeriu-se a suspensão temporária das atividades deste grupo até maiores informações 

do estudo em andamento.  

  

Ficou definido que o grupo encaminhará a proposta (ofício) para a Secretaria-Executiva do 

Fórum que dará sequência para a Coordenadoria de Recursos Hídricos- CRHi, o 

coordenador do grupo encaminhará por e-mail uma minuta de ofício para os demais 

membros do grupo analisarem e aprovarem o texto. 

 

  

3. Discussão sobre a inserção de normas específicas para Agências de Bacias 

no processo de revisão do Manual de Procedimentos Operacionais do 

FEHIDRO; 

 

Na reunião anterior o grupo aproveitou a oportunidade para mencionar sobre a 

possibilidade da discussão sobre alterações no Manual de Procedimentos Operacionais – 

MPO do FEHIDRO, visando dar maior agilidade ao processo para os casos em que as 

Agências de Bacias são tomadoras de recursos financeiros para desenvolvimento de 

projetos. 

Ficou como encaminhamento que será consultado a Carolina Miramar da CRHi para 

verificar se este item entrará como pauta na próxima reunião do COFEHIDRO, se a 

resposta for positiva, o grupo se articulará para levar uma proposta enquanto Gt-Agências 

do Fórum Paulista de Comitês de Bacias. 

 

O Sr. André Navarro informou que não ocorreu a reunião proposta na semana anterior e 

apresentou as contribuições para revisão do MPO Investimento discutido no Gt-Fehidro. 

 

Os presentes consideraram pertinente, na mesma linha desta alteração, realizar uma 

análise do MPO de Custeio e após discussão ficou acordado que as Agências deverão 

realizar um levantamento para discussão sobre dificuldades e possíveis soluções acerca 

do atendimento, pelas Agências de Bacias, ao Manual de Procedimentos Operacionais 

(MPO) de Custeio do FEHIDRO. 

 

Próxima reunião: 24/08/2021 (terça-feira), às 9:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 

Observações: 
Os itens de pauta da próxima reunião serão definidos posteriormente diante do avanço dos 

encaminhamentos mencionados acima. 

Responsável pela 

redação: 
Coordenação do Gt-Agência (FPCBH). 
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Participantes – Nome completo (CBH / Entidade) 

1 André Luiz Sanchez Navarro (CBH-PCJ) 16  

2 Milena Guirado Coneglian (CBH-TJ) 17  

3 Natália Zanetti (FABH-SMT) 18  

4 Hélio César Suleiman (FABH-AT) 19  

5 Carolina Prado (FABH-PCJ) 20  

6 Ivens de Oliveira (FABH-PCJ) 21  

7 Aline Meneses (FABH-PCJ) 22  

8 Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi (FABH-PCJ) 23  

9 Roberto Gomes Rodrigues (FABH-SMT) 24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  
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