Relatório da 5ª Oficina do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 22 e 23.05.14
Local: Federação da Agricultura do Estado de Goiás – FAEG, Goiânia – GO

Membros Presentes: João Ricardo, Rafael Machado Mello, Fabio Bakker Isaías, Giordano Bruno
Bomtempo de Carvalho, Henrique Luiz de Araújo Costa, Geraldo Silvio Oliveira, Jordana Gabriel
Sara, Deivid Lucas de Oliveira, Jean de Carvalho Breves, Alline Pereira Freitas, Elaine Lopes
Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho, João Climaco Soares de Mendonça, Conceição de
Maria A. Alves, Wilson Akira Shimizu, Fernando Antônio Abdalla, Atila Morais Jardim Junior.
Demais Participantes: Bento de Godoy Neto, Cynthia Roberta Barbosa Guerra, Eduardo
Carvalho, Henrique Labaig, Higor Renato Turcheto, Jaqueline Vieira, José Batista Iveto, José
Moreira Costa, Mário Cezar Guerino, Patrícia Thiele Onofre Sailli, Rosana Mendes Evangelista,
Simone José das Neves Assim, Sylvio Luiz Andreozzi e Wilde Cardoso.
Assuntos Tratados
1. Personalidade Jurídica da Agência. O senhor Wilde Cardoso (ANA), fez uma apresentação
sobre a personalidade jurídica para Agência do Paranaíba. Disse que o ideal para Bacia seria uma
Agência de Integração, mas que só será possível com estreitamento entre União, DF, MG e GO.
Disse que mesmo com as experiências de Agências existentes, há as dificuldades de
funcionamento em virtude da crise de identidade. Há vários questionamentos, como: se a agência
é pública ou privada; se o recurso é público ou é privado; como tratar um recurso público de
forma privada, essa dificuldade tem gerado certa ineficiência no sistema. De acordo com a Lei
9.433/97 as Agências tem inúmeras atribuições, com a proposta de Agência de Integração, além
de apoiar o CBH Paranaíba o apoio deveria ser estendido aos Comitês Afluentes, com execução
de algumas funções técnicas estabelecidas nos componentes 1 e 3 do PRH Paranaíba. Foi
exemplificado pelo senhor Wilde Cardoso quais os recursos necessários para desempenhar as
funções descritas e como podem ser viabilizados. Relembrou que o PRH Paranaíba traz dois
modelos para Agência, sendo Entidade Delegatária ou Consórcio Público. Apresentou as
especificidades de cada modelo, os pontos positivos e negativos, os aspectos legais e político
gerenciais, administrativos e financeiros e de pessoal. Após vários debates, os membros
avaliaram que precisam conhecer de forma mais detalhada o modelo de Consórcio. Foi aprovado
que para próxima reunião do GT Agência e Cobrança serão convidados a Fundação Agência das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ e da Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê-FABHA para proferir apresentação sobre o modelo de Agência. Os
técnicos da ANA ficaram responsáveis por elaborar material sintético sobre modelo de Agência
e Consórcio e encaminhar aos membros do grupo antes da reunião, para que possa subsidiar as
discussões.
2. Política Estadual de Recursos Hídricos de Goiás. O senhor Bento de Godoy (Superintendente
de Recursos Hídricos da SEMARH-GO) apresentou de forma geral a Política de Recursos
Hídricos do Estado e a situação atual de cada instrumento de gestão. Disse que o Ministério do
Meio Ambiente destinou recurso para elaboração do Plano Estadual de Recursos e que uma
empresa já foi contratada para execução. Serão realizadas 21 reuniões públicas no Estado, em 6
cidades sedes. Informou que em abril/2014 foi aprovado Termo de Referência para elaboração
do Plano de Bacia do Meia Ponte. Informou que a outorga foi o primeiro instrumento de gestão
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implementado, em 1997, porém o Estado ainda não outorga lançamento de efluentes, a outorga
é apenas para captação. Disse que o Estado não tem enquadramento, o Conselho de Recursos
Hídricos irá apreciar a proposta de enquadramento do Plano do Paranaíba para as bacias do
estado. Disse que cobrança pelo uso de recursos hídricos é prevista em Lei, mas não há diretrizes
de como deve ser aplicada de fato. O Estado de Goiás entende como fator primordial a cobrança
como forma de racionalização e manutenção da vida humana. Falou que o Sistema de Informação
do Estado foi desenvolvido exclusivamente para aérea de licenciamento, estão trabalhando em
conjunto com a SEGPLAN para um Sistema mais efetivo, que contemple as necessidades da
gestão de recursos hídricos. Informou que a SEMARH é responsável pelo Sistema de Gestão do
Estado. Disse também que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi criado em 1989, extinto
em 2008 e revigorado em 2009, está sendo analisada a reformulação do Conselho. Quanto aos
Comitês de Bacias, referente a Bacia do Paranaíba há apenas um Comitê instalado que é o Comitê
do Meia Ponte e três Comitês criados, sendo o Rio dos Bois, os Afluentes Goiano do Baixo
Paranaíba e o Corumbá, Veríssimo e porção goiana do São Marcos, estes Comitês serão
instalados na segunda quinzena do mês de julho. A senhora Jaqueline Vieira (Secretária de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás) disse que as discussões deste grupo são de
extrema importância e que advocacia setorial da SEMARH está analisando as alterações na
legislação e após estes estudos o Estado de Goiás terá subsídios para se manifestar oficialmente
a respeito do tema, através da SEMARH. Reforçou o apoio e parceria da Secretaria com o CBH
Paranaíba para uma gestão de recursos hídricos efetiva. Após alguns questionamentos, ficou
definido que para próxima reunião do grupo a SEMARH fará apresentação sobre os avanços nas
possíveis alterações da legislação.
Mecanismos de cobrança. O senhor Giordano Bruno (ANA) apresentou uma minuta de
deliberação com sugestões de mecanismos de cobrança para bacia do Paranaíba. Solicitou aos
membros que analisem a minuta de forma minuciosa e tragam suas dúvidas para serem
discutidas na próxima reunião. O senhor Mário Guerino (Saneago) solicitou que na próxima
reunião sejam apresentados os valores pagos por cada setor, oriundos da cobrança.
Temas debatidos nas reuniões do GTAC. O senhor Fábio Bakker (CAESB) solicitou que cada
reunião trate apenas de uma tema, para que as discussões sejam mais focadas e bem
aproveitadas. Os membros decidiram que para próxima reunião no primeiro dia será discutido
o tema mecanismos de cobrança e no segundo dia modelo de Agência.
Participação dos Comitês Afluentes nas Reuniões do GTAC. O senhor Wilde Cardoso
(ANA) sugeriu convidar os Comitês Afluentes para participar das reuniões do grupo. O senhor
Giordano Bruno (ANA) acredita que podemos amadurecer a discussão dentro do grupo para
depois convidarmos os Comitês Afluentes para participar ou quem sabe fazer um calendário de
discussões específicos com os Afluentes. Ficou definido que será encaminhado ofício aos CBHs
Afluentes informando o que está sendo discutido pelo CBH Paranaíba no âmbito do GT Agência
e Cobrança e os convidando para participar das reuniões. Os técnicos da ANA irão articular com
os órgãos gestores para realizar apresentação nos Comitês Afluentes sobre as possibilidades de
Agência.
Agenda de Reuniões. A próxima reunião do GTAC será realizada nos dias 29 de 30 de julho,
em período integral, em Brasília – DF, tendo como ponto de pauta para o primeiro dia
Mecanismo de Cobrança e para o segundo dia Apresentação das Fundações PCJ e Alto Tietê,
quanto ao modelo de Agência. Também haverá apresentação da SEMARH-GO sobre os avanços
na alteração da Política Estadual de Recursos Hídricos.

