Relatório da 11ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 15.10.15
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO

Membros Presentes: João Ricardo Raiser, Rafael Machado Mello, Débora de Viterbo dos Anjos
Oliveira, Giordano Bruno de Bomtempo de Carvalho, Everaldo Peres Domingues, Henrique Luiz
de Araújo Costa, Geraldo Silvio de Oliveira, Vitor Alberto de Simão, Jordana Gabriel Sara,
Reginaldo Passos, Deivid Lucas de Oliveira, Wilson de Azevedo Filho, Kharen de Araújo
Teixeira, Gustavo Bernardino Malacco da Silva, Antônio Eustáquio Vieira, João Climaco Soares
de Mendonça, Wilson Akira Shimizu e Fernando Antônio Abdalla.
Demais Participantes: Bento de Godoy Neto, Cynthia Roberta Barbosa Neto, Mário Cesar
Guerino, Nara Núbia Santos, Sérgio Leal, Eduardo Veras, Verônica Nogueira, Márcio Gomes
Belém e Marcelo Pereira.
Assuntos Tratados
1. Aprovação do Relatório da 10ª Reunião do GT Agência e Cobrança. Após a abertura da
Reunião, o Coordenador do GT Agência e Cobrança, senhor Wilson Azevedo, colocou em
apreciação o relatório da 10ª Reunião do GT Agência Cobrança, que foi aprovado por unanimidade.
Em seguida o membro do GTAC, senhor Wilson Shimizu, representante da UFU, usou a palavra e
salientou que se afastará das reuniões do GTAC, quando estiver pautado o edital para seleção da
Agência de Água, pelo fato da Universidade Federal de Uberlândia ser membro do Conselho
Administrativo da ABHA e para evitar qualquer ilação sobre acesso privilegiado as informações em
relação ao edital. O representante do DMAE - Uberlândia, Geraldo Silvio, também informou do seu
afastamento por ser membro do conselho administrativo da ABHA e também do conselho da
ABHA. A senhora Kharen de Araújo, disse que também não mais participará das reuniões do GTAC
devido a entidade que representa ter interesse em participar do Edital. Todos solicitaram que não
seja, mais enviado para os mesmos os relatos da reuniões que tratarem da elaboração do edital. O
diretor Presidente da ABHA, senhor Sérgio Leal, ressaltou a necessidade de outros membros do
GTAC que fazem parte da ABHA não participem da reunião quando será discutido o edital.
2 . Apresentação e discussão da minuta de deliberação que dispõe sobre os valores de cobrança
pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O Coordenador do GTAC,
iniciou as discussões a respeito da minuta de deliberação que dispõe sobre os valores de cobrança
pelo uso dos recursos hídrico na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Foi dada a palavra para o
representante da ANA, senhor Giordano Bruno, que iniciou a sua explanação a respeito dos possíveis
cenários. Após a explanação do representante da ANA e da apresentação de propostas dos setores da
indústria e irrigação e de intenso debate por parte dos membros do GTAC, foi aprovada a minuta de
deliberação que terá valores escalonados, sendo R$0,015 para captações, R$0,07 para lançamentos
nos anos de 2016 e 2017, R$0,020 para captações, R$0,11 para lançamentos no ano de 2018, para
2019 os valores para captação é R$ 0,022 e para lançamento de R$ 0,12 e de R$0,025 para captações
e R$0,13 para lançamentos no ano de 2020. Os representantes do setor de saneamento e abastecimento
público se comprometeram a discutir a proposta junto às empresas e traga seu posicionamento para
12ª Reunião do GTAC, que será realizada no dia 29 de outubro, em Goiânia, quando será

encaminhada em definitivo para apreciação da CTPI. O senhor Rafael Mello (Adasa) propôs que a
implementação dos valores da cobrança seja feita de maneira progressiva e o aumento desses valores
será vinculado ao alcance de metas de desempenho estabelecidas no Plano de Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Paranaíba e à universalização da cobrança, na totalidade dos rios da bacia, inclusive em
rios estaduais.

