MEMÓRIA DA ASSEMBLÉIA DO OGA NO DIA 21 DE MARÇO
DE 2018 DURANTE O FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

1) Balanço dos trabalhos do OGA – 2017- 2018 – Prestação de contas do
Comitê Gestor e avaliação geral.
Foi realizado um balanço sobre as atividades e esforços realizados pelas
instituições do Comitê Gestor para dar operacionalidade ao OGA e desta forma,
cada uma das instituições, especialmente, ABRH, WWF, TNC, SOS Mata
Atlântica, Instituto Trata Brasil e Instituto Rios, conseguiram recursos para ida
de representantes do OGA em eventos e para outros fins (banners). A Fundação
Joaquim Nabuco que mesmo depois tendo decidido não ter condições de estar
no Comitê Gestor, também operacionalizou a ida de membros do OGA em
evento na Paraíba, portanto, está sendo assim o esforço para o funcionamento
do OGA.
Além disso, aproveitando um Edital da União Europeia foi elaborado um projeto
para tentar recursos, já que o Edital era para fortalecimento das redes da
Sociedade Civil. O projeto teve como proponentes e co-proponentes, WWFBrasil e TNC, porém infelizmente não passamos na 1ª fase da seleção.

1.1)

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA

Pelo fato do funcionamento do OGA estar sendo viabilizado pelo esforço
conjunto, em relação à Secretaria Executiva e neste caso, se refere somente
ao Cargo do Secretário Executivo, no final do ano passado foi solicitado um
plano de trabalho do Secretário para que pudesse dedicar parte do tempo ao
OGA. Foi parte do tempo, pois era final do ano e a grande maioria das
instituições do Comitê Gestor já haviam realizado o planejamento dos
orçamentos das instituições.
Até o momento, o WWF-Brasil foi a instituição que conseguiu, a partir de um
outro trabalho, garantir recursos para viabilizar 3 meses do tempo parcial do
Secretário Executivo, cujo prazo se estende até este mês de abril de 2018.

1.2)

OFICINA DE INDICADORES

Como todos já sabem, o WWF-Brasil está viabilizando a continuidade da
discussão de indicadores e será realizada uma Oficina em Brasília nos dias 23 e
24 de maio de 2018.

2) O papel de cada membro e instituição da rede do OGA.
Sobre o papel de cada instituição, que não somente das instituições que
compõem o Comitê Gestor são:
a) Cumprir do ponto de vista estadual e nacional com os compromissos
assumidos no novo termo de adesão;
b) Colaborar para a busca de recursos para o funcionamento do OGA, de
preferência na viabilização de toda a Secretaria Executiva do OGA
definida na 2ª versão do Plano de Negócios; e
c) Ir preenchendo o formulário de atividades que demonstre que a
Instituição está cumprindo com os compromissos assumidos.

3) A formação dos núcleos estaduais e dos grupos temáticos
Cada instituição e os (as) pesquisadores (as) poderão em seu estado
construir o Núcleo Estadual do OGA.
É muito importante que isto seja feito para que em cada estado possa se
iniciar a avaliação da governança do Sistema Estadual de Recursos
Hídricos.
Evidente, os núcleos tem autonomia para iniciar esta avaliação da
governança por onde entender melhor, a partir é claro dos objetivos,
missão e quais os itens que o DOCUMENTO BASE do OGA construído por
todos nós, tem como dever de casa.

A Secretaria Executiva irá enviar uma apresentação geral que pode ser
aperfeiçoada com dados regionais, local, etc para que possa servir de
base para apresentação em reuniões de formação dos núcleos.
Além disso iremos enviar o passo a passo para esta construção.
GRUPOS TEMÁTICOS
Foram discutidos viabilizar 3 grupos temáticos: Saneamento/Regulação,
Mercado de Água e Enquadramento dos corpos d´água.
Alguns responsáveis por coordenar estes grupos já começaram a
trabalhar e a ideia é que os outros façam isto também.

4) Encaminhamentos:

a) Será viabilizado um Boletim com as impressões dos membros do OGA que
participaram dos Fóruns Alternativo e Mundial da Água.
b) E também será elaborado uma nota com uma visão geral das atividades
que cada uma das instituições e o OGA realizaram nos dois Fóruns.
c) A próxima Assembleia do OGA deverá ser realizada durante o Encontro
Nacional de Comitês de Bacias.

A Assembleia teve a presença das seguintes instituições e pesquisadoras:
Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH); Associação Jaguamimbaba (SP);
Fundação O Boticário (PR); Instituto Ambiental Vale do Rio Preto (IAVARP/MG);
Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS/SP); Instituto Portas Abertas (IPA/ES);
Instituto Rios (IR/AM); O Nosso Vale! A Nossa Vida (NVNV/RJ); WWF-Brasil; Companhia
de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH/CE); Consenso Capacitação Estudos e Gestão
(CE); Comitê de Bacia Litoral Norte Paraíba (PB); GovAmb (USP/SP); Universidade
Estadual do Norte Fluminense (RJ) e as Pesquisadoras Daniela Maimoni e Juliana Cibim.

OBS: Sabemos que algumas instituições que estavam no Fórum não se fizeram
representar na Assembleia por conta das atividades no mesmo.

