Relatório da 12ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 29.10.15
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO

Membros Presentes: João Ricardo Raiser, Rafael Machado Mello, Fábio Bakker Isaias, Débora
de Viterbo dos Anjos Oliveira, Giordano Bruno de Bomtempo de Carvalho, Jordana Gabriel Sara,
Reginaldo Passos, Deivid Lucas de Oliveira, Jean de carvalho Breves, Alline Pereira de Freitas,
Elaine Lopes Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho, Antônio Eustáquio Vieira, Wilson
Akira Shimizu e Fernando Antônio Abdalla.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra, Bento de Godoy Neto, Dalton de
Oliveira Chaves, Eduardo Veras, Leandro Cavalcante Nunes, Levi Carlos da Silva, Marcelo
Pereira da Silva, Márcio Gomes Belém, Mário César Guerino, Nara Núbia Santos, Roberto Alves
de Andrade e Ronaldo Brandão Barbosa.
Assuntos Tratados
1. Aprovação do Relatório da 11ª 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 11ª Reunião do GT Agência Cobrança, após os ajustes propostos pelos
senhores Fábio Bakker e Wilson Shimizu, o relato foi aprovado por unanimidade.
2. Aprovação dos valores dos preços unitários de cobrança pelo uso de recursos hídricos de
domínio da união na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Iniciando o debate, o senhor Rafael
Mello (Adasa), disse que no momento o Distrito Federal não se sente confortável para aprovar a
proposta apresentada pelo GT Agência e Cobrança. Solicitou auxilio do grupo para que esta
discussão seja internalizada com a comunidade do DF. O senhor Fábio Bakker (Adasa) solicitou
mais tempo para discussão dos valores. O senhor Rafael Mello (Adasa) protocolou carta remetida
ao Coordenador do GTAC, Coordenador da CTPI e Presidente do CBH Paranaíba, na qual
solicita a não aprovação da proposta dos valores de cobrança até que a mesma possa ser melhor
analisada, discutida e aprovada juntamente aos setores usuários no âmbito do DF, de forma que
possam se posicionar com a devida responsabilidade, sob pena de aprovar proposta inadequada,
o que, certamente, acarretará em recursos e discussões jurídicas que até poderão inviabilizar por
completo a cobrança no CBH Paranaíba. Após várias discussões os membros do GT Agência e
Cobrança decidiram adiar até a próxima reunião grupo a aprovação dos preços unitários, para
que o Distrito Federal tenha mais um tempo discutir o assunto. Foi definido que os representantes
do DF deverão encaminhar a proposta de preços unitários ao Comitê até o dia 27 de novembro.
O senhor Fábio Bakker (Adasa) solicitou que o ofício protocolado nesta reunião seja respondido
oficialmente e que neste conste o período que foi concedido ao Distrito Federal para apresentação
da proposta de valores para a cobrança na Bacia Hidrográfica do Paranaíba. A próxima reunião
do grupo será realizada nos dias 01 e 02 de dezembro, em Goiânia – GO, para definição dos
valores dos preços unitários de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da união na
bacia hidrográfica do rio Paranaíba e discussão da minuta do edital para seleção da Agência de
Água do CBH Paranaíba.

