MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO GTIPC
•
•

DATA: 31/03/2014
LOCAL: Brasília/DF

•

PARTICIPANTES:
MEMBROS:
INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

TELEFONE

IGAM

Thiago Figueiredo Santana

(31) 3915-1126

SEMARH

João Ricardo

FAEG

Jordana Gabriel Sara

FIEMG

Rodrigo Furst

C.DOURADA C.E.

João Garcez (representando
Stanley Pratti)

(21) 9803-0415
(64) 9966-3780

Ivan Bispo
Gustavo Bernardino
Malacco

(61) 9557-5915
(34) 3214-0833
(34) 9121-9737

AMA
ANGÁ

(62) 3201-5177
(62) 9620-5196
(62) 8101-1112
(62) 3096-2236
(62) 9903-9680
(31) 3069-0770
(31) 9130-2002

E-MAIL

thiago.santana@meioambiente.mg.gov.b
r
jrrgestor@gmail.com
joaoricardo@semarh.goias.gov.br
jordana.sara@faeg.com.br
rodrigofurst@minaspch.com.br
mries@endesabr.com.br
spratti@endesabr.com.br
jgarcez@endesabr.com.br
ivanbispo@yahoo.com.br
malacco@gmail.com

CONVIDADOS/OBSERVADORES:
INSTITUIÇÃO
ANA
ANA

UNIFEI
FIEMG
Sistema de
Irrigação
(Brasilândia)
ANA

1.

REPRESENTANTE

TELEFONE

E-MAIL

(35) 9106-6094

afonsohms@gmail.com

(31) 8873-5939

deivid.oliveira@fiemg.com.br

Laurindo C. de Castro

(61) 3234-1316
(61) 3615-7702

Lcc.organico@hotmail.com

Thiago Fontenelle

(61) 2109-5610

Thiago.fontenelle@ana.gov.br

José Luiz Gomes Zoby
Márcio de Araújo Silva
Afonso Henriques Moreira
Santos
Deivid Lucas de Oliveira

(61) 2109-5336
(61) 2109-5338

jlgzoby@ana.gov.br
marcio.araujo@ana.gov.br

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

5ª Reunião – 30/Abril/14 às 09h – Brasília/DF.
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2.

ASSUNTOS DEBATIDOS/AÇÕES DEFINIDAS

ASSUNTOS/AÇÕES
A Secretaria Executiva encaminhou e-mail confirmando que o prazo de 6
meses do GT é contado a partir da primeira reunião. Portanto, o vencimento
do prazo se dará em 08/05/2014. Desde já o GT solicita prorrogação por
mais 6 meses, conforme parágrafo 1º do art. 1º da Portaria CTPI nº 19.
O Secretário Executivo do Comitê de Bacia, Deivid de Oliveira, esclareceu o
prazo do GT e também o escopo, ficando claro que o objeto é a
apresentação da revisão da tabela contida na pagina 300 do Relatório
Síntese do PRH.
O Prof. Dr. Afonso Henriques Moreira Santos, professor titular de Engenharia
Hídrica da UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá), realizou apresentação a
pedido do setor de hidroeletricidade sobre a operação de usinas
hidrelétricas, a visão do setor sobre conflitos e a avaliação sobre os
indicadores de potencialidade de conflitos contidos no Anexo 3. No que se
refere aos indicadores de potencialidade de conflitos, o Prof. Afonso colocou
sua avaliação de que os indicadores “Geração Elétrica por fontes não
hídricas” e “Potencial de Geração Elétrica” não deveriam constar por não
representarem efetivamente potencial de conflito pelo uso da água.
Os componentes do GT e convidados/observadores fizeram ampla discussão
sobre a apresentação realizada e ainda deram andamento nas discussões
sobre os indicadores.
Um dos apontamentos sugere que os indicadores sejam avaliados
individualmente e que as recomendações sejam feitas por trechos de rio
e/ou sub-bacias e sejam remetidas órgãos/áreas competentes.
Na próxima reunião, a FAEG realizará apresentação sobre o uso da água pela
irrigação como um todo, eficiência, novos métodos, expansão prevista e a
visão do setor sobre conflitos.
Na próxima reunião, está programada uma palestra sobre o estado da arte
dos ecossistemas aquáticos.
Registra-se que o Sr. Armando Gallo Yahn Filho justificou a ausência,
representando a UFU. Ressalta-se que o GT não recebeu a indicação formal
de que este será efetivamente o representante da UFU na GT.

RESPONSÁVEL

PRAZO

Jordana/
Secretaria
Executiva

30/04/14

Deivid Oliveira

-

Info

-

Todos

-

Jordana

30/04/14

Gustavo

30/04/14

Info

-
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