Relatório da 2ª Reunião do GT da Hidrovia do CBH Paranaíba
Data: 13.03.18
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Adenones Agostinho de Freitas (CBH Baixo Paranaíba), Alexandre
Spegiorion de Almeida (Caramuru Alimentos S/A), Cristiandrea Ciciliato (Movimento Verde
Paracatu), José Luiz Gomes Zoby (ANA), Leandro Gondim Silva (FIEG), Maurício Augusto
Leite (Unesp – Câmpus de Ilha Solteira), Pedro Arantes (FAEG) e Rodrigo Antônio Di Lorenzo
Mundim (IGAM).
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (ABHA), Bento de Godoy Neto (CBH
Paranaíba), Fernando Costa Faria (CTPI), Henrique Luiz de Araújo Costa (Saneamento de Goiás
S.A), João Ricardo Raiser (SECIMA), Luiz Fernando Horta de Siqueira (SINDASP), Luizio
Rizzo (SINDASP), Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA), Renato Gomes Pereira
(Caramuru Alimentos S/A).
Pauta:
1. Abertura da 2ª Reunião do GT Hidrovia
2. Aprovação do Relatório da 1ª Reunião do GT Hidrovia
3. Aspectos legais de outorga
4. Aspectos técnicos da Hidrovia e gestão das águas
5. Readequação do Cronograma de Atividades
6. Encerramento.
Assuntos Tratados:
As 9h29 o senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia) deu inicio a 2ª Reunião do GT
Hidrovia.
Quem administra a hidrovia?
A reunião iniciou com a apresentação do senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia).
O senhor José Luiz Zoby (ANA) propôs uma reflexão sobre qual o papel do comitê em relação
ao tema. Comentou que seria importante definir quais os assuntos que serão discutidos no GT, se
abrangem aspectos técnicos, aspectos legais ou institucionais relacionados à gestão das águas.
Acrescentou ainda que é preciso formular um documento tendo a clareza sobre para quem será
encaminhando e que é preciso ter em mente que as questões relacionadas à geração hidrelétrica e
navegação extrapolam a área da bacia hidrográfica do rio Paranaíba. O senhor Maurício Leite
(Coordenador do GT Hidrovia) disse que a ideia é produzir um documento com os aspectos da
outorga de acordo com a Lei Federal 9.433. Ressaltou dizendo que se há necessidade da outorga,
é preciso saber quem pede, e a quem, e se caso a outorga não for viável, quais seriam os aspectos
legais? Explicou que a ideia é chegar até os comitês de bacias hidrográficas de São Paulo para se
juntar os documentos que estão sendo produzidos no CBH Paranaíba. Disse que iremos trabalhar

com base nos órgãos gestores, no caso a Agência Nacional de Águas (ANA) e acrescentou que
no momento de crise hídrica a ANA foi chamada.
O comitê está trabalhando antecipadamente para os possíveis conflitos que existirem sobre os
usos das águas, para que se tomem decisões mais adequadas com respeito aos usos múltiplos das
águas.
O trabalho do comitê está sendo de prevenção de uma possível crise, do que pode um dia vir a
acontecer, ou seja, está sendo feito um planejamento para deixar as regras claras de acordo com a
lei. O objetivo é que a hidrovia funcione 365 dias por ano.
Questões pertinentes foram analisadas pelo grupo, como quais as abrangências do comitê? Até
onde o comitê pode chegar? Quais as necessidades das demandas do GT? São através destes
questionamentos que o grupo avança em direção ao planejamento e espera que o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos possa negociar as participações dos atores envolvidos.
O senhor José Luiz Zoby (ANA) considerou que o comitê deveria tratar da questão mais
estratégica para encaminhar a resolução do conflito e questionou se caberia ao comitê analisar a
questão legal da validade da outorgas para hidrovias.
A discussão do grupo em torno das outorgas torna-se polêmica até mesmo pelas questões
judiciais. Questionaram se é o caso da hidrovia ter outorgas ou não, que no caso contrário pode
causar fragilidade no setor, se a hidrovia precisa de outorga ou não e quem vai pedir a outorga e
quais as competências da ANA.
O grupo analisou artigos e documentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que cita que a
gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos das águas e que deve ser
descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e da comunidade e
que os usos múltiplos é um principio prioritário.
Entre os objetivos a utilização racional e integrada dos Recursos Hídricos incluindo o transporte
aquaviário com desenvolvimento sustentável, com direitos de usos dos recursos e a relevância do
Plano de Recursos Hídricos do CBH Paranaíba, e que a hidrovia funcione os 365 dias do ano.
Em relação as outorgas, pode ser uma segurança para a navegação, no entanto vai ficar em stand
by para próxima discussão do grupo.
Foi encaminhado para estudo a análise dos danos pela parada da hidrovia, os prejuízos
econômicos, ambientais e sociais e quais foram os impactos aos municípios.
Desenvolvimento dos trabalhos: Citou-se que o problema sugere buscar-se alternativas
sustentáveis de energia. O senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) se dispôs a levantar a
informação para o grupo de que o DAEE/São Paulo teria encaminhado à ANA o pedido de
outorga da hidrovia no trecho paulista.
O Trabalho do grupo está em desenvolvimento.

Encerramento. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia) agradeceu a
presença de todos e informou que a 3ª Reunião do grupo será realizada no dia 10 de abril, em
Goiânia - GO.

