RELATO DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SÃO MARCOS
DO CBH PARANAÍBA
Data: 06.07.17
Horário: 10h às 14h
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Rua 200, Quadra 67C, Lote 115, Setor
Leste Vila Nova, Ed. Pedro Alves de Oliveira, 1º andar, Sala 2. Na cidade de Goiânia – GO
Membros Presentes: Marcos Aurélio Gomes Antunes (Secima), Dimitri Guimarães Avilés
(Furnas), Guilherme Rocha Macedo (Furnas Centrais Elétricas), Fernando Costa Faria
(Federação dos Cafeicultores do Cerrado), Vitor Alberto Simão (Associação dos Irrigantes do
Estado de Goiás), Yara Vanessa Portuguez Fonseca (Saneago), Marcos Antônio Correntino da
Cunha (ABRH-GO), Márcio Ricardo Salla (UFU), Ivan Bispo (Associação Amigos das Águas) e
Antônio Giacomini Ribeiro (Angá).
Demais Participantes: Cristiano Egnaldo Zinato (ANA), Márcio Freitas (ANA) e Valéria
Moreira (Saneago).

Pauta
1.
2.
3.
4.

Abertura
Aprovação do relatório da reunião anterior
Área irrigável na bacia do rio São Marcos a montante da usina de Batalha
Definição da data e pauta da próxima reunião.

Assuntos Tratados:
O coordenador do GT, Sr. Vitor Alberto Simão abriu a reunião dando as boas vindas aos
membros presentes e iniciou um conjunto de considerações a respeito do novo marco regulatório
a ser adotado na área em conflito, para os próximos anos; colocando sob suspeita a lisura da
pactuacão entre os órgãos gestores.
O representante da ANA, Sr. Márcio Freitas apresentou argumentos mais contundentes e a pauta
foi estendida e, no momento, foi sugerida, pela maioria dos presentes, a necessidade de se
compreender a cronologia dos fatos que acabaram por produzir o atual quadro de conflito ora
tratado pelo GT.
O Sr. Vitor Alberto Simão apresenta o ponto de vista dos irrigantes frente às ações da ANA
tendo como contraponto o posicionamento da ANA nas palavras do Sr. Márcio Freitas.
O Sr. Fernando Costa Faria fez um conjunto de ponderações relacionadas com a origem de toda
problemática e admitiu que todos têm parcelas de responsabilidades, mas que a omissão dos
órgãos gestores estaduais foi determinante para o surgimento e agravamento da situação.

Os demais participantes também apresentaram seus posicionamentos a respeito das origens das
questões ora tratadas.

No item 2 da pauta, o relatório da 2ª reunião do GT foi aprovado após a aceitação das
modificações sugeridas por Furnas.
No item 3 da pauta foi feita a apresentação, pelo Sr. Fernando Costa Faria, da Área irrigável na
bacia do rio São Marcos a montante da usina de Batalha com a proposta de adequação da
disponibilidade da água para a agricultura irrigada. A apresentação em “power point” foi
disponibilizada aos participantes.
Esta apresentação não gerou grandes discussões e os esclarecimentos solicitados foram sanados
pelo Sr. Fernando Costa Faria.
No item 4, pauta para a próxima reunião, foi definido que serão consolidados os relatórios das
reuniões anteriores para a elaboração do Relatório Final que será apresentado à CTPI. Também
devera ser elaborado o cronograma para a discussão das diretrizes para regulação do uso das
aguas na bacia do rio São Marcos, a montante da UHE de Batalha. A ANA poderá apresentar o
seu levantamento de áreas irrigáveis na bacia do rio São Marcos, a montante da UHE de Batalha.
A próxima reunião será em Goiânia no mesmo local, às 13 horas, no dia 26 de julho.
Antonio Giacomini Ribeiro – relator.
Goiânia, 06 de julho de 2017.

