MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO GTIPC



DATA: 10/12/2013
LOCAL: Goiania/GO



PARTICIPANTES:
MEMBROS:
INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

TELEFONE

IGAM
CAESB

Thiago Figueiredo Santana
Fábio Bakker Isaias

(31) 3915‐1126

FAEG

Jordana Gabriel Sara

FIEMG

Rodrigo Furst

AMA

Ivan Bispo

E‐MAIL
thiago.santana@meioambiente.mg.gov.br

fabiobakker@yahoo.com.br
(62) 3096‐2236
(62) 9903‐9680
(31) 3069‐0770
(31) 9130‐2002
(61) 9557‐5915

jordana.sara@faeg.com.br
rodrigofurst@minaspch.com.br
ivanbispo@yahoo.com.br

CONVIDADOS/OBSERVADORES:

1.

INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

TELEFONE

E‐MAIL

ANA (observador)
FIEG (observador)

José Luiz Gomes Zoby
Elaine Farinelli

jlgzoby@ana.gov.br
elaine@sistemafieg.org.br

FAEG (observador)

Eduardo Veras

(61) 2109‐5336
(62) 3219‐1326
(62) 8147‐8736
(62) 9950‐0055

edveras@gmail.com

ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DE REUNIÕES
Os presentes definiram uma alteração na data da próxima reunião, conforme abaixo. Todas as reuniões serão
realizadas em Goiânia.
o
o
o
o

2.

3ª Reunião – 05/Fevereiro/2014 às 14h (FAEG)
4ª Reunião ‐ 25/Fevereiro/2014 às 14h
5ª Reunião – 25/Março/14 às 14h
6ª Reunião – 22/Abril/14 às 14h

ASSUNTOS DEBATIDOS/AÇÕES DEFINIDAS
ASSUNTOS/AÇÕES
A respeito do escopo dos trabalhos, a CTPI esclareceu que a
abrangência do GTIPC será restrita à definição e/ou aperfeiçoamento
dos novos indicadores contidos no Anexo 3 do PRH, conforme
estabelecido na Portaria CTPI nº 19/2013, artigo 1º.
Ou seja, a revisão completa do Anexo 3, com novo cálculo dos
potenciais impactos, não é objeto do GTIPC, pelo menos nesta
primeira fase de 6 meses.
A ANA (José Luiz Zoby) fez apresentação sobre Anexo 3 do PRH,
expondo os principais estudos desenvolvidos, limitações e
dificuldades encontradas, assim como sugestões importantes para o
seguimento dos trabalhos do GT. A ANA solicitou que seja convidada
para participar das reuniões, o que foi aceito pelo GTIPC.

RESPONSÁVEL

PRAZO

Info

‐

ANA

‐
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ASSUNTOS/AÇÕES
Na próxima reunião, a FAEG realizará apresentação sobre o uso da
água pela irrigação como um todo, eficiência, novos métodos,
expansão prevista, visão do setor sobre conflitos.
Do mesmo modo, o setor de hidroeletricidade fará apresentação
sobre operação de usinas hidrelétricas, cálculo dos usos consuntivos
que são descontados das séries hidrológica, visão do setor sobre
conflitos e etc.
Na próxima reunião, serão continuadas as discussões sobre os
indicadores contidos atualmente no Anexo 3 e as sugestões sobre
modificações. O objeto principal do GT é a apresentação da tabela
contida no slide 21 da apresentação em anexo e pagina 300 do
Relatório Síntese do PRH.
Registra‐se que os membros Stanley Siqueira e Gustavo Malacco
justificaram a ausência.

RESPONSÁVEL

PRAZO

Jordana

06/02/14

Rodrigo

06/02/14

Todos
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‐
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