Relatório da 4ª Oficina do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Goiânia 22.04.14
Manhã
Aos vinte e dois dias do mês de Abril de 2014, às 10 horas, teve início a 4ª Oficina
do GTAC, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, EM Goiânia
– GO.
Membros Presentes: Rafael Machado Mello, Fabio Bakker Isaías, Débora de
Viterbo dos Anjos Oliveira, Giordano Bruno Bomtempo de Carvalho, Jordana Gabriel
Sara, Deivid Luca de Oliveira, Elaine Lopes Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho,
Karen de Araújo Teixeira, Antônio Giacomini Ribeiro, Antônio Eustáquio Vieira, João
Climaco Soares de Mendonça, Conceição de Maria A.Alves, Wilson Akira Shimizu,
Fernando Antônio Abdalla, Atila Morais Jardim Junior.
Convidados e visitantes: Ronaldo B. Barbosa, Marcos Alexandre Ries, Nelson
Neto de Freitas, Pablo Serradourada, Wilde Cardoso, Marcio R. Salla, Sylvio Luiz
Andreozzi, Mário Cezar Guerino, Nilo André B. Filho, Marcos Francisco Cabral, Stanley
Pratti.
O Coordenador do GTAC, senhor Wilson Azevedo, deu início à reunião
cumprimentando a todos e solicitando aos presentes que se auto apresentassem.
Após as apresentações, o Coordenador destacou a importância do GTAC e
informou que o gravador com o áudio e demais anotações da 3ª Oficina do GTAC,
realizada nos dias 20 e 21 de março, em Uberlândia – MG, foram furtados e a elaboração
do relatório ficou prejudicada, solicitou aos presentes que encaminhem suas contribuições
e o relatório será aprovado na próxima reunião.
O Coordenador de Regulação da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do
Distrito Federal, senhor Pablo Serradourada, apresentou a posição institucional da
ADASA em relação a implementação da Agência e a cobrança pelo uso das águas no
Distrito Federal. Informou que o DF tem o posicionamento de criar uma agência própria,
ainda não tem o modelo definitivo e que está previsto atualmente em uma ata. Em relação
à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, disse que existem estudos técnicos para avaliar
e implementar uma ideia de metodologia.
Após vários debates, foi feita a proposta de que o CBH Paranaíba solicite uma
reunião com o Conselho de Recursos Hídricos do DF para que se busquem um consenso,
no sentido que se tenha uma agencia única para a Bacia do Paranaíba, conforme
recomenda o PRH Paranaíba, ao invés de ter uma agência específica para administrar as
águas do DF.
Em seguida, o senhor Giordano Bruno, representante da ANA, apresentou os
pontos que devem ser compatibilizados na legislação dos estados que compõe a Bacia.

Tarde
Iniciando os trabalhos, o senhor Wilde Cardoso, representante da ANA,
apresentou o modelo operacional da agência.
Após longo debate o Coordenador do GTAC, propôs que seja definido pelos
membros, na próxima reunião, uma proposta de modelo de agência (Delegatária ou
Consórcio) que será encaminhada a CTPI e posteriormente para a plenária do CBH
Paranaíba.
Os representantes da ANA disseram que algo deve ser feito para viabilizar os
primeiros anos da Agência, seja tirar a taxa de aplicação do primeiro ano ou buscar outras
formas. Como dever de casa, os membros devem avaliar a melhor figura jurídica da
Agência, após esta definição o GTAC apresenta a CTPI para que seja encaminhado a
plenária. As alterações legais podem caminhar juntamente com as decisões da aplicação
do Plano, não se deve parar todos os caminhos que o plano escreve para se discutir os
7,5%, por exemplo. Devemos buscar a alternativa de oferecer uma oportunidade para que
os comitês que estão iniciando não sejam atropelados e ao mesmo tempo que os já
instalados possam avançar.
O senhor Deivid Oliveira, disse que a Diretoria esteve reunida com o Conselho
de Administração da ABHA e um dos pontos pautadas foram as adequações da ABHA
para se tornar Agencia do Paranaíba, e o Paranaíba deve apresentar o que espera de uma
Agência.
O Coordenador do GTAC, disse para na próxima Oficina o grupo deverá decidir a
personalidade jurídica da agência para encaminhar a CTPI e depois a plenária.
O senhor Giordano Bruno, disse que foi preparada uma minuta que estabelece os
mecanismos de cobrança, as equações, as fórmulas, mas em virtude ao adiantado da hora
fará apenas a entrega da minuta e para a próxima reunião as dúvidas e propostas de
alterações sejam encaminhadas, para que em 2 ou 3 reuniões possamos encaminhar a
proposta a CTPI. Não é um assunto polêmico pois é muito parecido em todos os comitês,
por isso acreditamos que possa correr em paralelo com o andar do GT, pois é apenas
conceitual, não mostra valores.
O senhor Wilson Azevedo, disse que para na próxima Oficina teremos como pauta
analisar a personalidade jurídica da agência; os pontos positivos e negativos de uma
agência; analisar a minuta com os mecanismos de cobrança e revisão do calendário do
GT.

