Relatório da 3ª Oficina do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Uberlândia 20 e 21/03/2014

Manhã-20/03/2014
Aos 20 dias do mês de Março de 2014, foi realizada a 3ª Oficina do GTAC do CBH
Paranaíba na cidade de Uberlândia, na sede da UFU.
Estiveram presentes à reunião os seguintes membros do GTAC:
João Ricardo Raiser, Fábio Bakker Isaías, Débora de Viterbo dos Anjos Oliveira, Vitor
Alberto Simão, Jordana Gabriel Sara, Reginaldo Passos, Jean de Carvalho Breves,
Alline Pereira de Freitas, Elaine Lopes Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho,
Antônio Eustáquio Vieira, Wilson Akira Shimizu, Atilla Moraes Jardim Júnior.
Faltas Justificadas:
Fernando Abdalla (atendimento emergencial de trabalho).
Convidados e visitantes:
Bento de Godoy, Marco Antônio Amorim, Rosana Mendes Evangelista, Célia Fróes,
Reinaldo Caetano, Edson de Oliveira Azevedo, Leonardo Sampaio Costa, Rodrigo
Batista de Paula, Leocádio Pereira, Eduardo Veras, Marcos Cabral, Maurício da Veiga
Jardim, Mário Guerino, Henrique Luiz de Araújo Costa, Cynthia Roberta Barbosa
Guerra, Simone José das Neves, Sylvio Andreozi, Thalles Avelar Nicoli.
O Coordenador do GT Wilson Azevedo deu início à reunião, mostrando o objetivo da
mesma.
Na ocasião, comentou a respeito de quando da composição do GTAC, mostrando que os
membros do CBH PARANAIBA cobravam vagas e na reunião do GT, faltaram vários
membros.
Em seguida passou a palavra para técnico da ANA, o senhor Marco Antônio que estava
representando o senhor Giordano Bruno, que é membro do GTAC e não pode estar
presente.
O senhor Marco Antônio, expôs a respeito do convênio de Integração número 020/2007
(Implementação da Gestão Integrada da Bacia do Rio Paranaíba)
O Coordenador, comentou que foi celebrado o convênio e que não foi implementado.
O Membro João Ricardo disse que o convênio não foi implementado na totalidade
devido a falta de ser priorizado pelos estados.
Em seguida o coordenador passou a palavra para a Gerente de Cobrança do IGAM,
Débora Viterbo, que falou a respeito do que Minas Gerais está fazendo em relação à
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Apresentou os dados a respeito da cobrança no
PN1-PN2-PN3, apontando que os recursos para a manutenção de uma agencia mostra
que deve ser agencia única, pois os recursos não são suficientes.

O coordenador abriu para perguntas à representante do IGAM.
A representante disse que o Estado apoia a decisão do Comitê. Ressaltou que caso a
opção seja por uma entidade privada sem fins lucrativos, a legislação de Minas Gerais
somente permite a equiparação de consórcios ou associações intermunicipais de bacias
hidrográficas ou associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos
às funções de Agência de Bacia.
O representante de Goiás, senhor Bento de Godoy apresentou o que faz o estado de GO.
Informou que os recursos são geridos pelo Fundo de Meio Ambiente do estado, o que é
um problema. Alguns membros comentaram a respeito dos recursos provenientes de
cobranças hídricas, não serem utilizados na gestão de recursos hídricos por não serem
geridos pelo CERH.
O representante de Mato Grosso do Sul, senhor Leonardo Costa, em sua apresentação
mostrou a situação da gestão de recursos hídricos no Estado, ele mostrou que a demanda
por recursos hídricos ainda é baixa e a disponibilidade é confortável. Ele lembra que na
Política Estadual de Recursos Hídricos prevê a criação de Agências de Bacia, mas que
esta deve ser autorizada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Leonardo
menciona que o Estado está se estruturando para emitir a Outorga, e que no momento é
difícil pensar na cobrança antes desta estruturação; Leonardo lembra que existem
modificações a serem feitas na Política Estadual de Recursos Hídricos para que o
Estado implante o instrumento de Cobrança. (A Lei nº 2.406/2002 - Contradiz a Lei da
Política Nacional de Recursos Hídricos quando se configura divergências entre
instâncias legais ao desobrigar do pagamento de quaisquer valores da cobrança do uso
dos recursos hídricos para os setores da agropecuária, agroindústria e produção rural
irrigada, estabelecendo discriminações e tratamentos diferenciados para o setor). Assim
sendo, o Estado tem como prioridade atual a implementação da outorga e adequação da
legislação estadual, mas, caso o CBH PARANAIBA defina pela cobrança na Bacia
Hidrográfica seguira as deliberações do Comitê. Quanto à modificação na Política
Estadual de Recursos Hídricos, ele lembra que existi uma ação no STF para julgar a
constitucionalidade dos artigos contrários a Política Nacional de Recursos Hídricos.
O senhor Fabio Bakker, CAESB apresentou a situação do Distrito Federal. Relatou que
o DF já vive uma situação de escassez hídrica, por se tratar de uma área de nascentes e
com rios de baixa vazão. A viabilidade do sistema de abastecimento público do DF já
considera a utilização das águas do entorno (Descoberto e Corumbá). Quanto a agência
do CBH Paranoá a ADASA vem cumprindo esse papel. Foi aprovado pelo Conselho de
Recursos Hídricos do DF o estabelecimento de uma agência única de bacia para todo
DF. A bacia do Paranoá não tem plano de bacia. Existe o zoneamento do espelho d’água
do Lago Paranoá.

O representante da ANA falou sobre o Pacto-PROJESTÃO. Foi assinado por todos os
estados. A ANA doa um recurso por 5 anos aos estados de acordo com metas a serem
cumpridas.
O senhor Wilson Azevedo, disse que caso não seja possível a caminhada dos estados em
conjunto com o CBH Paranaíba, o CBH Paranaíba fará o que for de sua obrigação com
relação à implementação da cobrança nos rios de domínio da união.
Tarde-20/03/2014
Foi iniciada a reunião com apresentação do senhor Marco Amorim, ANA, com o tema:
Conceito, base legal e panorama da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no país.
Destacou os pontos da Lei 9433 – lei das águas, destacando a destinação dos recursos
arrecadados, que deverão ser investidos na bacia. Relatou a respeito da cobrança em
vários CBHs.
Apresentou como desafios, a captação de recursos em outras fontes,
Reembolso de recursos (empréstimo) acesso aos recursos pelo setor privado, com fins
lucrativos, redução de controle sobre as entidades delegatárias, revisão periódica a
respeito dos valores cobrados.
A senhora Débora Viterbo, representante do IGAM, apresentou como funciona a
cobrança pelo uso dos Recursos hídricos em MG.
O Diretor Financeiro do IBIO (AGB DOCE), senhor Edson Azevedo, apresentou a
experiência da cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos e Agência na Bacia do Rio
Doce. Alertou os presentes a tomarem várias precauções e se colocou à disposição para
auxiliar no que for necessário.
No geral, apresentou as realizações na bacia com apoio do IBIO.
Aconteceram alguns comentários dos presentes, reafirmando as dificuldades de
funcionamento das agencias.
Para finalizar, o coordenador, senhor Wilson Azevedo, fez alguns comentários a
respeito das apresentações realizadas.
Manhã-21/03/2014
Iniciou-se a reunião com a senhora Rosangela Evangelista (ANA), apresentando a base
legal, alternativas jurídicas e forma de escolha das agências. Quando da apresentação,
foi-se questionado a origem do índice de 7,5% para a gestão dos recursos através da
agência, o que não foi esclarecido. Foi questionado ainda a disponibilização dos
recursos da arrecadação para estados que não tem a cobrança. Foi esclarecido que os
recursos arrecadados na calha são para toda a bacia.

A Diretora Executiva da AGB PEIXE VIVO, senhora Célia Fróes, apresentou a
experiência da agencia, apontando que o atual modelo está falido.
Para finalizar, o Diretor Presidente Interino da ABHA, senhor Ronaldo Barbosa,
apresentou o que é a Entidade, a sua estrutura e o que faz. Não foram definidos novos
encaminhamentos.

Uberlândia, 21 de Março de 2014.

Antônio Eustáquio Vieira
Relator

