Relatório da 9ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 27 e 28.08.15
Local: Praia Clube, Uberlândia - MG

Membros Presentes: João Ricardo Raiser, Rafael Machado Mello; Fábio Bakker Isaias; Débora
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;
Gustavo Bernardino Malacco; João Climaco Soares de Mendonça; Wilson Akira Shimizu.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra (Secretaria Executiva CBH Paranaíba),
Márcio Gomes Belém (SECIMA-GO), Mário César Guerino (Saneago), Nara Núbia Santos
(Secretaria Executiva CBH Paranaíba) e Nelson Neto de Freitas (ANA).
Assuntos Tratados
1. Aprovação do Relatório da 8ª 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
uma abstenção.
2. Definição da data da 10ª Reunião do GT Agência e Cobrança. A 10ª Reunião será realizada
nos dias 24 e 25 de setembro, em Brasília – DF e a 11ª Reunião será realizada nos dias 15 e 16
de outubro, em Goiânia – GO.
3.

Apresentação da proposta consolidada para os mecanismos de cobrança a serem aplicados
na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Conforme definido durante a 8ª Reunião do GTAC, o
senhor Giordano Bruno (Agência Nacional de Águas - ANA) ficou responsável por analisar a
proposta de mecanismos de cobrança para a bacia do rio Paranaíba, apresentadas pelos setores da
irrigação, saneamento e indústria. O senhor Giordano Bruno realizou a referida apresentação
dizendo que as alterações propostas pela ANA foram, em sua maioria, detalhamentos
complementares de natureza operacional. Após a apresentação da proposta teve início as
discussões, sendo destacadas as seguintes alterações: os membros não chegaram a um consenso
referente ao texto do art. 2º. Ficou definido que as contribuições de redação serão encaminhadas
por e-mail e apresentadas na próxima reunião do grupo. Anexo: De acordo com o parágrafo
único do art. 1º a proposta é que a cobrança pelos volumes captados seja realizada a partir dos
volumes outorgados, no entanto, representantes do setor de saneamento e abastecimento
sugeriram que a cobrança seja feita a partir dos valores medidos. Art. 3º que trata da cobrança
pela captação de água será feita de acordo com a seguinte equação: Valorcap = Qcap x PPUcap x
Kcap (-valor boas práticas) Qcap = (Qcapout e Qcapmed). Deve estar contemplado o Kboas
práticas. Referente ao § 1º do art. 4º que trata da captação feita em reservatório construído com
recursos do próprio usuário, foi solicitado que seja descrito na deliberação as características do
laudo técnico. O § 2º será excluído. Os § 3º e 4º deverão ser ajustados conforme as alterações
realizadas nos parágrafos anteriores. A discussão principal foi em torno do coeficiente de boas
práticas (kt). A definição deste coeficiente, para o setor da agricultura (Kta) se daria por meio da
emissão de laudos que comprovem a eficiência dos equipamentos de irrigação, emitidos por

empresas de assessoria técnica. Para o setor de abastecimento, o coeficiente (Kts) corresponderá
ao índice de perdas de água na distribuição do prestador de serviço, variando de 0,65 para perdas
menores ou iguais a 20% e 1,00 para perdas maiores que 40%, valores sugeridos pela Agência
Nacional de Águas. Sugeriu-se, ainda, a adoção de uma fórmula que reduza o valor da cobrança
pela captação em função de boas práticas adotadas à montante do ponto de captação, desde que
comprovado o investimento realizado pelo usuário com recursos próprios. De acordo com a
proposta da ANA, o coeficiente Kti, relativo aos usos industriais, de mineração e agroindustriais,
não deve contemplar a água da chuva utilizada pelos usuários, pois a água de chuva não é
outorgável e por se tratar de volumes pequenos na maioria dos casos. Ficando a fórmula definida
pela porcentagem da quantidade de água reutilizada dividida pela quantidade total de água
utilizada no processo (Kint), multiplicada pela quantidade de água de reuso adquirida de empresa
externa dividida pela quantidade total de água utilizada/necessária no processo (Kext). Sendo o
coeficiente 1,00 para reutilização e reuso até 20% e chegando até o coeficiente 0,80, para
reutilização e reuso entre 81 e 100%. No caso dos lançamentos, a Agência Nacional de Águas
sugeriu a alteração do coeficiente Klanç. De acordo com a nova proposta, o valor do coeficiente
será sempre igual a 1, exceto quando a eficiência de remoção de carga orgânica (DBO) for igual
ou superior a 85%, quando o valor será 0,90. A proposta prevê, ainda, a revisão de valores da
cobrança para usuários que lançam carga orgânica menor do que a carga orgânica presente na
água captada no mesmo corpo, superando as metas de enquadramento no trecho. O senhor
Giordano Bruno propôs que os mecanismos de cobrança sejam definidos nesta reunião e
apresentados ao Plenário do CBH Paranaíba para aprovação na reunião que será realizada nos
dias 01 e 02 de outubro. O senhor Fábio Bakker solicitou que sua fala fosse registrada no
relatório “Foi firmado um compromisso do Presidente do CBH Paranaíba de conversar com o
Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal. O Presidente do CRH-DF disse que senão
houver uma janela de negociação, a sinalização de aprovar os mecanismos de cobrança sem
conversar com o GDF vai ser um desgaste. Disse que o Presidente tem uma definição bem clara,
se o GDF não for ouvido vai buscar outras formas e essas outras formas irão parar o processo,
pois tudo que vai para justiça demora. Para que se construía uma boa relação é essencial que o
Comitê converse com o CRH-DF. O GDF está se sentido excluído. Na deliberação que define os
mecanismos de cobrança existia uma proposta do GDF de um artigo normatizando que parte do
valor arrecado com a cobrança seria aplicado a montante do ponto de captação. Esse artigo
nunca foi questionado e na reunião passada retiraram o artigo. O que eu levei para o GDF foi
que tudo aquilo que eu estava autorizado a dizer nas reuniões foi simplesmente retirado. E o que
se falou na reunião passada é que o Presidente do Comitê iria conversar com o CRH-DF. Essa
agenda não foi possível. E hoje, nessa reunião, já está se dizendo em aprovar os mecanismos de
cobrança em 01 de outubro. Com essa decisão eu terei que informar ao GDF que estamos
sendo atropelados. Porque a proposta existia e na última reunião foi retirada e agora querem
aprovar sem conversar com o GDF”. Após várias discussões foi definido que o senhor Giordano
Bruno (ANA) irá consolidar as propostas e apresentar uma minuta de deliberação que contemple
as sugestões elencadas. A minuta consolidada será encaminhada aos membros do Grupo por email para que encaminhem suas considerações e a minuta final será apresentada na reunião do
GTAC que será realizada nos dias 24 e 25 de setembro.
4. Informe Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012. Considerando o encerramento do Contrato de
Gestão nº 006/ANA/2012 firmado entre ANA e ABHA com anuência do CBH Paranaíba, em 31
de dezembro de 2015, o senhor Nelson Freitas (ANA) informou aos membros do GTAC como
ficará a situação do Comitê após o encerramento do Contrato. O senhor Nelson Freitas informou
que o Contrato com a ABHA não será renovado pois esse modelo de Secretaria Executiva não
será mais adotado. Disse que Diretoria do CBH Paranaíba protocolou ofício junto a ANA

solicitando apoio da Agência para manutenção e funcionamento da Secretaria Executiva, com
fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, e demais suporte para realização das
reuniões do Comitê e contratação de dois colaboradores. O senhor Nelson Freitas disse a ANA
não pode oferecer aporte para contratação de funcionários. Sugeriu que a Diretoria tente
viabilizar a contratação dos funcionários através da Prefeitura de Itumbiara ou do Governo do
Estado de Goiás. Após várias discussões os membros do GTAC definiram por recomendar a
Diretoria do CBH Paranaíba que solicite a prorrogação da delegação da ABHA junto ao CNRH
por mais um ano e ANA a renovação do Contrato pelo mesmo período. De acordo com o
Coordenador do GTAC, senhor Wilson Azevedo, o Comitê não pode ficar omisso a essa questão.
As solicitações devem ser feitas oficialmente junto ao CNRH e a ANA e a resposta também deve
ser feita oficialmente e cada um arca com seu ônus. Falou que por ser tratar de uma assunto tão
importante não podemos ficar apenas na conversa.
Encaminhamentos:
- A 10ª Reunião do GTAC será realizada nos dias 24 e 25 de setembro, em Brasília – DF, com a
seguinte pauta: mecanismos de cobrança e edital seleção da Agência Delegatária. Por solicitação
dos representantes da Sociedade Civil nesta reunião o edital será apresentado para discussão,
mas não será aprovado.
- A 11ª Reunião do GTAC será realizada nos dias 15 e 16 de outubro, em Goiânia – GO.
- O senhor Giordano Bruno irá consolidar as propostas apresentadas para a minuta de
deliberação de mecanismos de cobrança e as mesmas serão encaminhadas para os membros por
e-mail.
- O Coordenador do GTAC irá recomendar a Diretoria do CBH Paranaíba que solicite ao CNRH
a prorrogação da delegação da ABHA e renovação do Contrato de Gestão.

