Relatório da 6ª Reunião do Grupo de Trabalho de Indicadores de Potencialidade de
Conflitos - GTIPC
Instância: Grupo de Trabalho
Data: 11 de agosto de 2014
Local: Federação da Agricultura do Estado de Goiás – FAEG – Rua 87, nº 662, Setor Sul,
Goiânia/GO
Membros Presentes: Thiago Figueiredo Santana (IGAM), João Ricardo Raiser (SEMARH),
Jordana Gabriel Sara (FAEG), Rodrigo Furst (FIEMG), Stanley Pratti (C.DOURADA C.E.),
Ivan Bispo (AMA), Gustavo Bernardino Malacco (ANGÁ), Armando Gallo Yahn (UFU)

Convidados/Observadores Presentes: Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba),
Patrícia Boson (FIEMG), Afonso Henriques Moreira Santos (UNIFEI), Jean Breves (CEMIG),
Antonio Borges (CELG), Julio Cesar Dantas Rocha (FR Incorporadora), Thiago Nogueira
(ALUPAR).

Assuntos Tratados:

1. Deliberação sobre o Anexo 3:


Ficou definido que será inserido na tabela de indicadores (Tabela 01 do Anexo 3) uma
coluna constando as atribuições e instâncias regulatórias em que estes indicadores devem
ser considerados.



Ficou definido que o indicador “Potencial de Geração Elétrica” será retirado.



No caso do indicador “Geração Elétrica por Fontes não hídricas”, foi apresentada
proposta para unifica-lo ao indicador “Usos Competitivos da Água”.

2. Ainda sob este aspecto, solicitar a ANA um esclarecimento como foi considerado os cálculos de
irrigação de cana (quantidades e distribuição) no balanço hídrico refletido no indicador “usos
competitivos da água” e se a produção de cana para indústria sucroalcooleira está projetada no
balanço.
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3. Cronograma de Reuniões: A próxima Reunião será no dia 24 de setembro, à partir das 10:30h
horas, em Brasília/DF;
4. Prazo do GT – foi novamente discutido o prazo de vigência do GT, que deverá ser esclarecido
na próxima reunião da CTPI.
DESTAQUES:

Os presentes fizeram ampla discussão sobre o Anexo 3 para se chegar ao Encaminhamento.

ENCAMINHAMENTOS:
1 – A consultora Patrícia Boson fará uma sugestão de Deliberação Normativa até dia 25/08 para
contemplar as discussões realizadas sobre a revisão da tabela de indicadores. Todos devem
enviar contribuições por e-mail para Jordana (jordana.sara@faeg.com.br) até o dia 01/09. Após
consolidação pela coordenadora, a versão final e os contribuições serão enviados a todos os
membros até o dia 05/09.
3 – Os Srs. João Ricardo Raiser e Jean Breves farão o esclarecimento junto a CTPI sobre o prazo
de vigência do GT. Do mesmo modo, o GT solicita apoio da Secretaria Executiva.
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