Relatório da 2ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 30 e 31.07.14
Local: Agência Nacional de Águas e Agência Espacial Brasileira, Brasília – DF

Membros Presente: João Ricardo Raiser, Rafael Machado Mello, Fábio Bakker Isaias, Giordano
Bruno Bomtempo de Carvalho, Henrique Luiz de Araújo Costa, Geraldo Silvio de Oliveira,
Jordana Gabriel Sara, Deivid Lucas de Oliveira, Jean de Carvalho Breves, Elaine Lopes Noronha
Farinelli, Wilson de Azevedo Filho, Antônio Eustáquio Vieira, Antônio Giacomini Ribeiro, João
Climaco Soares de Mendonça, Wilson Akira Shimizu e Fernando Antônio Abdalla
Demais Participantes: Patrícia Thieme Onofre Saiki, Ronaldo Brandão Barbosa, Barbara M.
Fonseca, Marília Tibéri, Hilton César Miranda, Marco Antônio Mota Amorim, Cristiano C.G
Pereira, Ney Albert Murta, Francisco José Piza, Sérgio Razera, Alécio Maróstica, Nelson Neto de
Freitas, Vitor Sucupira, Mário César Guerino e Rosana Mendes Evangelista.

30/07 - MANHÃ
Com a não presença do Coordenador do GT Agência e Cobrança, senhor Wilson Azevedo, para a
abertura da reunião, o representante da ANA, senhor Giordano Bruno, iniciou os trabalhos
sugerindo uma rápida apresentação dos presentes à reunião.
Após as apresentações o representante da ANA, iniciou um breve relato do que está sendo proposto
na pauta da reunião dos dias 30 e 31 de Julho.
Iniciando os trabalhos, o representante da ANA, apresentou, mais uma vez, uma sugestão de
minuta de deliberação que dispõe sobre os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos
de domínio da união na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Após vários debates, ficou acordado que na parte da tarde, a ANA realizaria simulações para
conhecimento e entendimentos dos membros do GTAC.
30/07 - TARDE
Iniciada a reunião na parte da tarde foi discutida data da reunião do GTAC para que os usuários
apresentem suas posições com relação aos valores da cobrança pelo uso das águas na bacia do
CBH PARANAÍBA. Dias 22 e 23 de Setembro em Itumbiara.
Após várias simulações apresentadas aos presentes pelo representante da ANA, o coordenador do
GTAC questionou aos presentes se as simulações atenderam às necessidades para que os mesmos
possam apresentar para os seus setores e com isto, trazerem para a próxima reunião do GTAC uma
posição para que os trabalhos se encaminhem.

Voltando a apresentação da minuta de Resolução, ficou definido que os usuários se reunirão para
tirar um posicionamento e uma proposta para ser apresentada ao GTAC na próxima reunião que
ocorrerá em Itumbiara no final de Setembro.
Continuando a apresentação da minuta de resolução, o relator sugeriu e foi acatada a retirada do
artigo quinto e sexto.
31/07 - MANHÃ
O senhor João Ricardo falou a respeito da alteração da legislação de Recursos Hídricos em Goiás
e da posse dos eleitos para os CBHs do estado.
O senhor Sérgio Razera, Presidente da Fundação Agência das Bacias dos Rios PCJ, falou a respeito
da experiência da Agência de Bacia do PCJ.
O senhor Francisco José de Toledo, Presidente da Fundação Agência da Bacia do Alto Tiete,
apresentou a cobrança pelo uso das águas na bacia do Alto Tietê.
Após as apresentações, foi realizado debate com a participação de vários presentes, quando o
representante da ANA, senhor Ney Murtha, ressaltou que embora a ANA tenha uma posição crítica
com relação ao modelo que atualmente está implantado, a Agência acatará e trabalhará no sentido
de apoiar a decisão do CBH no que diz respeito a implementação do modelo de Agência de Bacias
do CBH Paranaíba.
Após os agradecimentos do Coordenador aos palestrantes, foi analisado e votado o relatório da
quinta oficina do GTAC, que foi aprovado com pequenas modificações sugeridas pelo membro
Giordano Bruno, representante da ANA e pela representante da FIEG, Elaine Farinelli.
Nada mais tendo a discutir, o Coordenador encerrou a reunião, recapitulando as datas das próximas
reuniões que terão como objetivo a apresentação das propostas dos usuários.
Decidiu-se que nas próximas reuniões do GTAC, serão convocados representantes dos CBHs e
das comissões provisórias dos CBHS afluentes do Rio Paranaíba.
Por solicitação do senhor João Clímaco, representante da Cervivo – ENTIDADE participante do
Segmento das Organizações Não Governamentais no plenário do CBH Paranaíba, foram inseridas
as considerações que se seguem: “Fez considerações sobre o Instituto da Cobrança e questionou
os fundamentos morais e técnicos daqueles que se opõem e resistem a mesma como instrumento
da gestão das águas do Rio Paranaíba destacando que é sem fundamento a resistência desses
setores que utilizam a agua como insumo econômico, no sentido de postergar a sua
implementação na Bacia. Relatou a incongruência de ser a Bacia que utiliza recursos hídricos de
maneira intensa sobretudo os setores Elétrico e Agronegócio e que, no seu entendimento, está se
criando uma cultura de “viúvas do setor elétrico” já que somente esse setor é que paga e o
agronegócio de extrema importância e impacto nos usos das aguas da Bacia não tem até agora

dado sua participação nesse instrumento de maneira compatível com seus usos, sendo a água um
bem público”.

Antônio Eustáquio Viera
Relator do GTAC

