RELATO DA 30ª REUNIÃO DA CTPI DO CBH PARANAÍBA CONJUNTA COM A 2ª
REUNIÃO DO GT PLANO E 5ª REUNIÃO DO GT SÃO MARCOS

MEMBROS PRESENTES: Claudio Antônio de Mauro (APROGEO/TRIALTO), Fernando C. Faria
(Federação dos Cafeicultores do Cerrado), Ivan Bispo (Associação Amigos das Águas), João
Climaco (Instituto Oca do Sol), Leticia de Almeida Maestri (ANGA), Marcos Correntino (ABRH
GO), Pedro Paulo Marques (Prefeitura Municipal de Monte Carmelo), Rafael Machado Mello
(ADASA), Sylvio Luiz Andreozzi (UFU), Thiago Figueiredo Santana (IGAM), Vitor Simão
(IRRIGO), Wilson de Azevedo (Cia Thermas do Rio Quente),
VISITANTES: Paulo Salles (Secretaria Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Fedetral), Luiz
Fernando Barreto (Sindicato Produtores Rurais de Unaí), Everaldo Peres (Federação dos
Cafeicultores Cerrado)
ATA
Ata da 29ª Reunião da CTPI lida e aprovada com emendas encaminhadas por Sylvio Andreozzi.
SOBRE O GT PLANO
Informado que a senhora Elaine Farinelli assumiu a coordenação e solicitou dispensa do cargo;
Professor Sylvio Andreozzi solicita escolha do novo coordenador;
O novo coordenador deve convocar reunião para definir cronograma de trabalho;
Solicitação do senhor Wilson Azevedo da contratação de consultoria para apoiar os trabalhos
técnicos da
SOBRE O GT SÃO MARCOS
Informada a cobrança da diretoria pelos resultados do trabalho do GT.
GT informa verbalmente que atraso dá-se em virtude de atraso da ANA em apresentar
documentos solicitados;
Professor Sylvio Andreozzi solicita que o GT formalize a situação dos atrasos e a revisão da
programação;
TEMPO PARA DEBATE E RESULTADOS
Dado tempo para os grupos resolverem os problemas propostos houve os seguintes
encaminhamentos:
GT Plano
A senhora Elaine Farinelli aceitou retomar a coordenação com a condição de apoio de todos os
membros desse GT;

Agendada reunião para 10 de junho de 2015 às 09:00h na sede da FIEG em Goiânia
GT solicitará ao CBH encaminhamento da documentação referente à crise hídrica ocorrida em
2014 e as providências adotadas pelos órgãos gestores, usuários e demais atores para
segurança dos usos em 2015;
GT solicitará os relatórios de andamento do GT Agência e Cobrança;
Coordenador da CTPI informa que a coordenadora do GT deverá encaminhar solicitação formal
de providências administrativas por parte da Secretaria Executiva do CBH para realização da
Reunião em Goiânia em 10 de junho;
Coordenador da CTPI informa que a coordenadora do GT deverá encaminhar solicitação de das
informações requeridas pelo GT da situação da crise hídrica;
O Coordenador CPTI informa que o GT Plano ainda possui 04 (quatro) vagas em aberto para
composição plena.
GT São Marcos
Coordenador do GT encaminhará diretamente à diretoria do CBH informações solicitadas;
O senhor Marcos Correntino menciona a ocorrência de conflito pelo uso da água na calha do
Paranaíba com redução da vazão a níveis tão baixo que não permitiram a manutenção de
navegação gerando demissões;
Coordenador da CTPI informa que existe procedimento para instar o comitê para solução do
problema mas que não houve a citação do CBH para participar da solução desse problema;
O senhor João Climaco manifesta-se sobre a necessidade do CBH portar-se como protagonista
nos casos de conflito;
Colocados em votação os encaminhamentos, aprovados por unanimidade;
DISCUSSÃO DA MINUTA DE DELIBERAÇÃO QUE DEFINE ADMISSIBILIDADE PARA
REUNIÃO DO CBH
Realizada a leitura e discussão dos itens da minuta com propostas de alterações de forma que
o coordenador da CTPI elaborará minuta revisada, transmitirá aos membros a minuta e acolherá
as manifestações e conformará a proposta para inclusão na pauta da próxima reunião do CBH.
USO DA PALAVRA
O senhor Paulo Salles manifesta-se sobre a satisfação da presença em uma reunião da CTPI e
expõe a realização do Fórum Mundial das Águas a se realizar em Brasília em 2018 com tema
"Compartilhando Água"
O Professor Cláudio di Mauro diz da necessidade de inclusão da sociedade civil como ator da
formação do Fórum e que a CTPI encaminhe ao CBH pedido de destaque para o evento na
próxima reunião;

O senhor João Climaco diz existir uma pauta das organizações sociais de demanda na gestão
dos recursos hídrico e que essa pauta poderá ser utilizada na construção da agenda do Fórum;
O senhor Wilson Azevedo diz que como membro do CNRH, solicitará a inclusão na Pauta
daquele conselho a realização do Fórum para obtenção do necessário apoio.
Relator da Reunião – Fernando Costa Faria

