Relatório da 8ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 08.07.15
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, Goiânia – GO

Membros Presentes: João Ricardo Raiser, Rafael Machado Mello; Fábio Bakker Isaias; Debora
de Viterbo dos Anjos Oliveira; Giordano Bruno Bomtempo de Carvalho; Henrique Luiz de
Araújo; Geraldo Silvio de Oliveira; 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; Antônio Giacomini Ribeiro; Wilson
Akira Shimizu; Fernando Antônio Abdalla.
Demais Participantes: Adriano Vieira Lucas (Saneago), Bento de Godoy Neto (SECIMA),
Cynthia Roberta Barbosa Guerra (Secretaria Executiva CBH Paranaíba), Márcio Gomes Belém
(SECIMA-GO), Mário César Guerino (Saneago), Nara Núbia Santos (Secretaria Executiva CBH
Paranaíba).
Assuntos Tratados
1. Aprovação do Relatório da 7ª Reunião do GT Agência e Cobrança. O coordenador do GTAC
deu início à reunião, colocando o relato da reunião anterior para aprovação, sendo aprovado por
unanimidade.
2. Apresentação dos coeficientes (kagricultura, kindústria, ksaneamento, ktransposição, kboaspráticas) a serem
utilizados na metodologia de cobrança a serem aplicados na bacia hidrográfica do rio
Paranaíba. A senhora Elaine Farinelli e o senhor Deivid Oliveira representantes do setor da
Indústria apresentaram os ajustes na proposta de metodologia de cobrança a ser aplicada na
Bacia do rio Paranaíba, conforme definido na 7ª reunião do GTAC. A representante do setor de
Irrigação, Jordana Sara, apresentou os ajustes na proposta de metodologia de cobrança pelo uso
das águas na bacia do Paranaíba. Em seguida o representante do setor de Saneamento, Fábio
Bakker, realizou a apresentação dos ajustes propostos pelo setor de Saneamento. Após várias
discussões e sugestões, ficou definido que o senhor Giordano Bruno (Agência Nacional de
Águas) analisará as propostas de todos os setores e encaminhará para a Secretaria Executiva do
CBH Paranaíba até o dia 10 de agosto, para que seja repassada aos setores e os mesmos façam os
comentários e ajustes e apresentem em definitivo as propostas na próxima reunião do GTAC. O
Presidente do CBH Paranaíba, Bento de Godoy Neto, que esteve presente à reunião, propôs que
sejam elencados todos os pontos polêmicos das propostas e os mesmos serão levados para
negociação junto ao Conselho de Recursos Hídricos do DF. O senhor Rafael Mello informou que
a próxima reunião do CRHDF será no dia 23 de setembro. O Presidente ainda se propôs a
consolidar todas as propostas apresentadas na reunião para que as mesmas sejam confrontadas
com as que serão apresentadas pela ANA.
Outros assuntos:

Estiveram presentes à reunião, membros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no intuito de
buscar informações dos membros do CBH Paranaíba a respeito dos desafios que foram
enfrentados pelo Comitê na implementação das Políticas de Gestão de Recursos Hídricos na
bacia. A ideia é de que as informações coletadas sejam repassadas aos gestores públicos do
estado para serem transformadas em política pública.
Encaminhamentos:
A 9ª Reunião do GTAC, será realizada nos dias 27 e 28 de agosto, em Uberlândia - MG, com a
seguinte pauta: metodologia e valores de cobrança.

