Relatório da 7ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 11 e 12.06.15
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, Goiânia – GO

Membros Presentes: João Ricardo Raiser, Rafael Machado Mello; Debora de Viterbo dos
Anjos de Oliveira; Everaldo Peres Domingues; Henrique Luiz dos Anjos Costa; Vitor Alberto
Simão, Jordana Gabriel Sara; Deivid Lucas de Oliveira; Jean de Carvalho Breves; Elaine Lopes
Noronha Farinelle; Wilson de Azevedo Filho; Kharen de Araújo Teixeira; Antônio Eustáquio
Vieira; João Climaco Soares de Mendonça; Wilson Akira Shimizu; Fernando Antônio Abdalla.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra, Mário César Guerino, Nara Núbia
Santos.
Assuntos Tratados
1. Aprovação do Relatório da 6ª Reunião do GT Agência e Cobrança. O coordenador do GTAC
deu início à reunião, colocando o relato da reunião anterior para aprovação, sendo aprovado com
duas abstenções.
2. Definição da data da 8ª Reunião do GT Agência e Cobrança. A 8ª Reunião do GTAC será
realizada no dia 08 de julho, em Goiânia – GO e a 9ª Reunião será realizada nos dias 27 e 28 de
agosto, em Uberlândia – MG.
3. Apresentação e discussão de edital para contratação de entidade delegatária ou equiparada
para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba. Foi definida a criação de uma comissão específica, formada pelos membros João
Ricardo, João Climaco e Wilson Shimizu para consolidarem as proposta para o edital. Após
várias considerações dos conselheiros, estas foram inseridas na minuta que será encaminhada à
comissão para as devidas considerações.
4. Apresentação dos coeficientes (kindústria, ksaneamento, kagricultura, ktransposição, kboaspráticas) a serem
utilizados na metodologia de cobrança a serem aplicados na bacia hidrográfica do rio
Paranaíba. A senhora Jordana Sara, apresentou os estudos realizados pela irrigação a respeito dos
coeficientes a serem utilizados na metodologia de cobrança a serem aplicados na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba. O setor de irrigação ficou de fazer alguns ajustes que foram
sugeridos pelos membros do GTAC e serão apresentados na próxima reunião. Os setores da
indústria e saneamento não realizaram apresentações. Com relação ao coeficiente de boas práticas,
não foi realizada apresentação, sendo que está sendo definido pelo grupo a sua implementação ou
não. O membro do GTAC, João Climaco, realizou apresentação a respeito do coeficiente de
transposições. O membro salientou que não conseguiu junto aos técnicos da ANA apoio para
elaborar a minuta e irá buscar maiores informações junto à outros técnicos, trazendo-as na
próxima reunião.

Encaminhamentos
- A pauta da 8ª Reunião do GTAC será a finalização das discussões a respeito dos coeficientes e
a discussão da minuta de deliberação que define os mecanismos de cobrança a serem aplicados
na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
- Os setores (abastecimento, indústria e irrigação) deverão encaminhar as propostas de
coeficientes para a Secretaria Executiva até o dia 30 de junho para que possa ser encaminhadas
aos demais membros do grupo;
- A minuta do edital para contratação da entidade delegatária será pauta da 9ª Reunião do GTAC.
- A comissão deverá encaminhar a minuta consolidada do edital para a Secretaria Executiva até o
dia 06 de agosto.

