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Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às treze horas e quarenta e oito minutos do dia vinte e três de junho do ano de dois mil e
dezesseis na sede da Universidade Federal de Uberlândia, na cidade de Uberlândia – Minas
Gerais teve início a 17ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. Compuseram a mesa o senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba), o senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice
Presidente do CBH Paranaíba), o senhor Leonardo Sampaio Costa (Secretário do CBH
Paranaíba), o senhor Wilson Akira Shimizu (Representando a Sociedade Civil), a senhora Elaine
Lopes Noronha Farinelli (Representando os Usuários), o senhora Gisela Foratini (Diretora de
Planejamento da Agência Nacional de Águas). O senhor Bento de Godoy Neto, Presidente do
CBH Paranaíba verificou o quórum regimental, registrou a presença de 38 membros, sendo 26
titulares, 8 suplentes no exercício da titularidade e 4 suplentes. Item 1. Abertura da 17ª
Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. Executou-se o Hino Nacional Brasileiro. O senhor
Bento de Godoy Neto passou a palavra aos componentes da mesa para fala de abertura e em
seguida solicitou que a mesa fosse desfeita, declarou aberto os trabalhos e fez a leitura da pauta.
Item 2. Aprovação da Ata da 12ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) apresentou a ata da 12ª Reunião
Extraordinária do CBH Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba colocou a ata em votação,
sendo aprovada com abstenção dos conselheiros Wilson Shimizu, Cláudio Di Mauro, Igor
Pimentel, Paulo Henrique, Michael Jacks de Assunção por não terem participado da reunião. O
senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse que a impressão que tem quando se lê a ata é que
ele não estava na reunião, muito embora tenha apresentado protagonismo marcante nas mesmas
questões abordadas pelo senhor Malacco. Falou que não sabe se a Secretaria quis economizar na
quantidade de nome de conselheiros que falaram no mesmo tema. Disse que precisa mostrar seu
protagonismo para seus eleitores e não pode aceitar essa indiferença ao seu humilde papel, ao
ponto de seu nome ter sido mencionado na ata apenas duas vezes e de maneira “mixuruca”. Item
3. Apresentação do Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento de
Esgotos Urbanos. O Presidente do CBH Paranaíba convidou a senhora Gisela Damm Forattini
(Diretora de Planejamento da ANA) para iniciar a apresentação. A senhora Gisela relembrou
que o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba foi aprovado no ano de 2013 e
alguns desafios se impõem à sua implementação, envolvendo recursos humanos e financeiros.
Falou que esta implementação exige uma articulação muito forte nos três níveis de governo e os
desdobramentos principais seriam o enquadramento, o conflito da bacia do rio São Marcos
existente entre a geração de energia elétrica e a agricultura, e a implementação dos Planos de
Ações de Recursos Hídricos das Unidades de Gestão. Disse que em relação ao enquadramento a
ANA está andando junto com o Comitê para atender as solicitações do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos. Disse que no mês de setembro será realizada uma Oficina para
aprimoramento da proposta do enquadramento. Esclareceu que na aprovação do PRH Paranaíba
foram entregues a cada Unidade de Gestão Hídrica, Planos de Ações para que servissem como o
primeiro plano de recursos hídricos. Disse que no estado de Minas Gerais os CBHs já
internalizaram a discussão sobre os PARHs e estão caminhando para a sua aprovação como
planos de bacia, realizando ajustes de acordo com a demanda de seus plenários, contando com
apoio direto da ANA e do IGAM. Em Goiás não houve muito avanço. Destacou como principal
problema o conflito na bacia do rio São Marcos. Disse que a ANA vem subsidiando
tecnicamente esta discussão junto ao CBH Paranaíba, incluindo a avaliação da expansão da
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irrigação e a realização de uma estimativa de potencial de área irrigável por pivôs centrais no
Alto São Marcos. Disse que é o primeiro estudo desse gênero feito pela ANA, envolvendo
relevo, solos, disponibilidade hídrica, uso da terra e divisão de propriedades rurais. Falou que
conjuntamente com os órgãos gestores de Minas Gerais e Goiás, a ANA deverá propor forma de
gestão diferenciada para a bacia do São Marcos, incluindo a ampliação do conhecimento sobre a
irrigação e os reservatórios existentes na bacia, além de apoio direto ao uso racional da água na
irrigação. A senhora Gisela Forattini convidou a senhora Grace Benfica Mota, da Coordenação
de Qualidade de Água da ANA, para detalhar a apresentação do Atlas de Despoluição. A senhora
Grace Mota (ANA) iniciou a apresentação informando que o Atlas da Despoluição da Agência
Nacional de Águas começou a ser construído pela Agência em 2014 e o documento traz um
estudo sobre a situação dos sistemas de esgoto das cidades do Brasil, além de propor ações e
obras em coleta e tratamento de esgotos, com foco na proteção dos recursos hídricos, no seu uso
sustentável para diluição de efluentes e na racionalização dos investimentos na área. Falou que o
objetivo do Atlas é o diagnóstico e a definição de diretrizes para coleta e tratamento de esgotos
de todas as sedes urbanas do país, que é um universo bem amplo de 5.570 municípios e
planejamento com base em metas progressivas, impacto nos recursos hídricos e racionalização
dos recursos financeiros. Disse que o país foi divido em dois grupos para estudo, sendo o Grupo
I o prestador estruturado ou sedes municipais acima de 50 mil habitantes e o Grupo II o prestador
é a administração direta da prefeitura e sedes com menos de 50 mil habitantes (dados
secundários). Falou que foram identificadas até o momento mais de 2.800 (duas mil e oitocentas)
estações de tratamento de esgoto. Falou que para os estudos de modelagem e qualidade da água
foram feitas avaliações do impacto do lançamento de esgotos de origem doméstica na rede
hídrica para a situação atual e cenários futuros, considerando: DBO, Fósforo (reservatórios) e
Nitrogênio (captações), Uso da rede hidrográfica de ottobacias da ANA, análise por sub-bacia
hidrográfica e simulações para vazões de referência utilizando equações analíticas em ambientes
lóticos e lênticos, sendo que os reservatórios são trabalhados como reatores de mistura completa.
Disse que já existe uma base de dados robusta, já foram feitas todas as visitas técnicas aos
municípios, o que precisa agora é finalizar a consistência desses dados, pois alguns grupos de
municípios é preciso olhar com lupa, pois necessita de um detalhamento especial e o objetivo é
estar mais próximo da realidade possível. Disse que a participação do Comitê é fundamental,
pois são os conselheiros que conhecem a realidade onde vivem e isto facilita a validação das
informações. Falou que a previsão de lançamento do estudo é para o 2º semestre de 2016. A
senhora Gisela Forattini (ANA) disse que este estudo é um esforço muito grande da Agência
Nacional de Águas e do Ministério das Cidades. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil)
perguntou o que a ANA espera dos Comitês ao fazer esse chamamento em termos de
contribuição. Falou que no Plano de Saneamento existia a perspectiva de aplicação de alguns
milhões de reais até o horizonte de 2030, perguntou se está mantida esta perspectiva. A senhora
Gisela Forattini (ANA) falou que quando se tem um estudo desse porte você consegue de fato
chegar a um orçamento e quando você consegue comparar o orçamento que foi feito com este
estudo com o orçamento do Ministério das Cidades, bate com o orçamento que foi pensado par
resolver o problema do Brasil em relação ao esgotamento sanitário. Quanto a implementação de
estudos disse que a Agência quer que os Planos de Bacia sejam implementados para que sejam
efetivamente utilizados como instrumento de regulação e de planejamento. Para se ter uma ideia
na bacia do São Bartolomeu já está sendo utilizado o Plano do Paranaíba como instrumento
regulatório e já foram indeferidas várias Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica.
Senão utilizarmos os Planos como instrumentos regulatórios eles nada mais são do que
documentos de gaveta. A senhora Grace Mota (ANA) disse que uma grande ajuda do Comitê
seria a validação das informações dos municípios atendidos por prefeitura. Falou que o Comitê
seria um interlocutor junto aos municípios. A senhora Gisela Forattini (ANA) disse que para se
ter uma ideia da importância dos Comitês de Bacia nesta questão no CBH Doce, graças aos
recursos provenientes da cobrança os Planos de Saneamento Básico foram contratados pela
Agência do Comitê. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) disse que o CBH Araguari
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também contratou a elaboração de treze Planos com recurso da cobrança. O Professor Cláudio
Di Mauro (Sociedade Civil) perguntou se os dados já estão disponíveis. A senhora Gisela
Forattini (ANA) respondeu que será publicado no 2º semestre, pois está em fase de validação.
Disse que há um estudo de levantamento de pivôs centrais em todo Brasil que acabou de ser
lançado. O senhor Antônio Eustáquio (Sociedade Civil) disse que falta tudo, pois em nosso
país não existe política pública para nada e este é um dos motivos que os técnicos não
conseguem coletar as informações e precisam trabalhar com dados secundários. Disse que a
única serventia dos Colegiados é referendar uma política equivocada que existe. Falou que não
concorda que o Comitê use recurso para elaborar Plano de Saneamento, pois esta é uma
obrigação do estado. Disse que todos nós sabemos que todas as endemias (dengue, leishmaniose,
dentre outras) tem ligação direta com a falta de saneamento, mas se não existe investimento
decente para resolver esta questão emblemática, imagina a hora em que for descoberta a vacina
para dengue, por exemplo. Disse que não sabe se o Comitê será capaz de corresponder a
expectativa que a ANA está depositando. Falou que se sente desmotivado. A senhora Gisela
Forattini (ANA) disse que é com muito respeito que entra em uma reunião de Comitê e
agradece muito o espaço dado a Agência Nacional de Águas. Falou que está há 40 anos
trabalhando na área ambiental e se não fosse otimista já teria largado este barco há muito tempo.
Disse que tem o privilégio de atualmente estar como Diretora da ANA e que tem feito a sua
parte. Falou que a Agência é uma Agência de Estado e quem tem tentado fortalecer os estados
via Pró-Gestão, fortalecer os Comitês via Pró-Comitês e investir, por exemplo, 6 milhões do seu
orçamento próprio em um estudo como este. Disse que a Agência tem profissionais de altíssimo
nível técnico, mas que também assim como o Comitê, tem pessoas muito comprometidas. O
senhor Marcos Correntino (Sociedade Civil) disse que a Lei de Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo fala da importância da mulher na gestão de recursos hídricos. Falou que a obtenção
de informação junto a empresas privadas é bastante complicado. Perguntou se existe algum
estudo acerca da eficiência das Estações de Tratamento de Esgoto levantadas. A senhora Grace
Mota (ANA) respondeu que um dos objetivos principais foi identificar a eficiência. O Professor
Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) falou que entende que o trabalho realizado pela ANA é
um trabalho muito sério que a equipe é muito dedicada e de altíssimo nível. Disse que existe um
gargalo complicado, pois não sabemos trabalhar com os pequenos municípios, não sabemos
como coletar esses dados, devemos montar uma estrutura, uma expertise para trabalhar com
esses municípios. O senhor Bento de Godoy (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu a
participação da senhora Gisela Forattini e toda equipe da ANA que esclareceu muitas dúvidas e
salientou a importância do Plano de Bacia e de sua aplicabilidade. Item 4. Apresentação,
discussão e deliberação do Relatório de Atividades do CBH Paranaíba, exercício 2015. O
senhor Leonardo Costa (Secretário do CBH Paranaíba) iniciou a apresentação do Relatório
de Atividades do CBH Paranaíba, exercício 2015 dizendo que a apresentação é maçante que
recebeu reclamação formal na última reunião, mas infelizmente não tem outra forma de faze-la,
pois tem a necessidade de ser passo por passo. Falou que os detalhes podem ser lidos no relatório
que está disponível na pasta. O senhor Leonardo Costa descreveu todas as atividades
desenvolvidas pelo CBH Paranaíba e por sua Diretoria no ano de 2015. O senhor Marcos
Correntino (Sociedade Civil) disse que foram apresentadas várias atividades auto explicativas,
mas tem algumas que geram dúvida e gostaria que fossem detalhadas. Perguntou como está o
acompanhamento e evolução do PRH Paranaíba, o que evoluiu, se a Diretoria apresentou o Plano
na Assembleia Legislativa nas Unidades da Federação que compõe a bacia, o Comitê formou um
grupo para pedir apoio aos Parlamentares. Disse que foi apresentado, que foi realizada reunião
com os Procuradores do Estado de Goiás para discussão das Usinas Hidrelétricas, em especial da
UHE Davinópolis, perguntou o que resultou desta reunião. O que resultou da recomendação feita
ao IBAMA. Disse que não adianta ficar fazendo reunião se não tem objetivo se não está dando
resultado. O senhor Leonardo Costa (Secretário do CBH Paranaíba) respondeu que tentou
articulação com a Agência Nacional de Águas para implementação de algumas ações do Plano,
mas a resposta foi negativa. O senhor Bento de Godoy (Presidente do CBH Paranaíba)
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respondeu que em Goiás o plantio feito no Parque Altamiro de Moura Pacheco foi por meio de
mudas de compensação ambiental da MGO Rodovias que o IBAMA determinou no
licenciamento que fosse destinado para bacia do rio Paranaíba. Até 2018 vai totalizar um milhão
e quinhentas mil mudas. Quanto a implementação do Plano respondeu que ações técnicas são
mais difíceis de se fazer alguma coisa, pois o Comitê não tem corpo técnico para execução.
Disse que está sendo feito o possível, em Goiás está tendo a utilização das vazões de referência
do Plano para outorgar. Acredita que irá avançar mais significativamente na implementação do
enquadramento. Disse que implementar um Plano sem recurso sem cobrança pelo uso de
recursos hídricos é extremamente complicado. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse
que estamos em um nível de maturidade enquanto Comitê de Bacia que sugere um novo layout e
novo modo de pensar e de agir para o relatório de atividades, onde pode aparecer mais qualidade
do que quantidade. Falou que não é a quantidade de reuniões que define se o Comitê está sendo
eficaz ou não. O Comitê de Bacia deve se mostrar para sociedade enquanto ente político de
Estado, operando em favor da Sociedade. Falou que este modelo utilizado para o relatório não
descreve a grandeza das ações realizadas pela Diretoria e pelo Comitê. Falou que somos muito
melhores do que demonstra o relatório. Disse que o relatório deve ser mais avaliativo e menos
descritivo. Falou que o relatório será aprovado, mas registra as ressalvas. O senhor Wilson
Azevedo (Usuários) falou que todos sabem das limitações que temos no Comitê de não termos
recurso para implementar atividades, devido ao fato de termos recursos apenas para apoiar o
funcionamento da Secretaria Executiva. Disse que há ações políticas que estão sendo
desenvolvidas pelo Comitê e que poderiam ser mais bem sistematizadas neste relatório. Citou
como exemplo articulação entre os estados para gestão da bacia do Paranaíba como um todo.
Sugeriu uma estrutura diferente para o relatório que possa abordar assuntos em andamento e os
resultados das ações. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) ressaltou a fala do
Presidente em relação à reunião com o Ministério Público de Goiás, disse que havia uma agenda
desde outubro de 2015 para discutir os empreendimentos de Davinópolis e reforçou o apelo para
que esta discussão também embarque em Minas Gerais. A senhora Leila Rezende (Sociedade
Civil) disse que teve uma experiência no CBH PN3, onde o conselheiro, ao participar de algum
evento representando o Comitê, produzia um relatório descrevendo o que aconteceu, o que foi
discutido e os desdobramentos. Falou que foi uma experiência proveitosa. Solicitou a inclusão
da visita a Itaipu Binacional para conhecer o Projeto Cultivando Água Boa, entre os dias 09 e 12
de agosto. Disse que, além dela, também participaram da visita representando o CBH Paranaíba
os senhores Antônio Eustáquio e Octávio Plaster. Disse que foi um evento promovido pelo CBH
Araguari e o CBH Paranaíba foi convidado. O senhor Marcelo Gouveia (Usuários) disse que o
CBH PN3 adotou o Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Gestão Hídrica dos
Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba elaborado a partir do PRH Paranaíba. Disse que é
preciso que haja atenção, pois foi preciso fazer 90 correções apenas no caderno da Bacia dos
Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba para se ajustar a realidade. O Professor Cláudio Di
Mauro (Sociedade Civil) disse que estamos vivendo diversos embates em virtude da
disponibilidade hídrica e sugeriu que em alguma reunião do Comitê fosse destinado um espaço
para pensarmos no que de fato precisamos fazer para gestão da bacia obedecendo as prioridades
do Plano. Disse que precisamos pensar no que fazer para que efetivamente as coisas se apliquem.
Falou que embora façamos elogios para o Plano, os Planos em sua grande maioria são cartas de
intenção, pois há uma previsão de recurso que não irá se efetivar, mas precisamos definir
algumas prioridades de ações que irá auxiliar a Diretoria do Comitê e pode fazer com que os
conselheiros se sintam mais eficazes em sua atuação junto ao Comitê. Disse que, infelizmente,
não se consolidou o Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Implementação do Plano, mas
que podemos durante alguma reunião dedicar algumas horas para fazer esta identificação de
prioridades. Após as discussões, o Presidente do CBH Paranaíba colocou em votação o Relatório
de Atividades do CBH Paranaíba, exercício 2015, sendo aprovado por meio da Deliberação nº
63/2016, com a abstenção do senhor João Clímaco. Item 5. Deliberação da Composição da
Comissão de Julgamento para seleção da Entidade Delegatária para desempenhar funções
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de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor Bento de Godoy
(Presidente do CBH Paranaíba) fez a leitura da minuta da deliberação para composição da
Comissão de Julgamento para seleção da Entidade Delegatária para desempenhar funções de
Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. A proposta de composição são de 11
membros, sendo 1 representante da ANA, 4 representantes dos órgãos gestores das diferentes
unidades da federação que compõe a bacia do rio Paranaíba, 3 representantes do segmento
usuários e 3 representantes do segmento da Sociedade Civil. O Presidente do CBH Paranaíba
concedeu um prazo de dez minutos para que os segmentos se reunissem e definissem seus
representantes para compor a Comissão. A senhora Mariana Lírio (ANA) disse que a Agência
Nacional de Águas oficiou a Diretoria do CBH Paranaíba que não participaria da Comissão de
Julgamento porque a ANA tem Contrato de Gestão firmado com a ABHA e não se sentem em
condição confortável de participar deste processo. Foi aprovada por meio da Deliberação nº
64/2016 a Comissão de Julgamento para seleção da Entidade Delegatária para desempenhar
funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, sendo composta por 10
membros. Representando o Poder Público Estadual: Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM, Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA, Secretaria de
Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do
Estado de Goiás - SECIMA e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico - SEMADE. Representando o Segmento Usuários: Federação das Indústrias do
Estado de Goiás - FIEG, representada pela senhora Elaine Farinelli, Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal - Caesb, representada pelo senhor Fábio Bakker e Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, representada pelo senhor Deivid Lucas.
Representando o Segmento da Sociedade Civil: Associação para Gestão Sócioambiental do
Triângulo Mineiro - ANGA, representada pelo senhor Gustavo Malacco, Instituto Oca do Sol,
representada pelo senhor João Climaco, Associação Amigos das Águas, representada pelo senhor
Ivan Bispo. Definiu-se que os Órgãos Gestores deverão enviar a Diretoria do CBH Paranaíba a
indicação de seus representantes até o dia 1º de julho. A primeira reunião da Comissão de
Julgamento ficou pré agendada para o dia 25 de julho. Item 6. Deliberação do Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 celebrado entre ANA e ABHA com
anuência do CBH Paranaíba. A senhora Mariana Lírio (ANA) fez a apresentação e leitura da
minuta do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 celebrado entre
ANA e ABHA com anuência do CBH Paranaíba. Explicou que o segundo termo aditivo
postergou a vigência do Contrato até 31 de dezembro de 2016. Disse que o Terceiro Termo
Aditivo não altera a vigência, o objetivo do aditivo é promover a alteração da razão social da
ABHA que passou para ABHA Gestão de Águas, alterar a cláusula quinta para um repasse
adicional de recurso de R$ 82 mil (oitenta e dois mil reais) e o Plano de Trabalho com inclusão
do processo de definição de prioridades para outorga na bacia do rio São Marcos. Falou que não
foram feitas alterações no quadro de metas. Disse que o objetivo do repasse é para que a ABHA
possa desenvolver as atividades para definição de prioridades de outorga na bacia do rio São
Marcos, que o Comitê deliberou como importante. O processo de condução e realização está
definido na Deliberação nº 60/2016 do CBH Paranaíba. O Sérgio Leal (`Presidente da ABHA)
disse que as ações independente da ANA ainda não ter feito o repasse já começaram a ser
executadas. Informou que no dia 22 de junho foi publicado Processo Seletivo para contratação de
profissional que fará o trabalho de moderação e relatoria destas atividades. O Presidente do CBH
Paranaíba colocou em apreciação o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
006/ANA/2012 celebrado entre ANA e ABHA com anuência do CBH Paranaíba. Por meio da
Deliberação nº 65/2016 o terceiro termo aditivo foi aprovado com duas abstenções, dos senhores
Gustavo Malacco e Wilson Azevedo. Item 7. Informes dos membros do CBH Paranaíba. O
senhor Bento de Godoy (Presidente do CBH Paranaíba) convidou a todos para abertura do
Fórum Mundial das Águas, que será realizado nos dias 27 e 28 de junho, no Centro de
Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília – DF. O evento tem o objetivo de sensibilizar o
público sobre a importância do 8º Fórum Mundial das Águas, que será realizada no ano de 2018
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em Brasília, maiores informações podem ser adquiridas no site da ADASA
www.adasa.df.gov.br. O senhor Marcos Correntino (Sociedade Civil) informou que o CBH
Meia Ponte empossou seus novos membros e no próximo dia 29 será a eleição da nova Diretoria
do Comitê. Disse que está percebendo que na bacia do rio Paranaíba há um grande preconceito
com as Pequenas Centrais Hidrelétricas. Falou que em reunião realizada do Fórum Goiano de
Comitês a Promotoria foi muito agressiva com as PCHs, chegando ao ponto de levantar a
possibilidade da proibição de construção de novos empreendimentos. Sugeriu que em uma
próxima reunião do CBH Paranaíba sejam convidados dois especialistas em PCHs para falar dos
impactos de instalação mas também dos benefícios. O senhor Bento de Godoy (Presidente do
CBH Paranaíba) disse que talvez também fosse interessante convidar o Ministério Público para
esta discussão, para que pudéssemos ouvir todos os envolvidos e muitos questionamentos fossem
sanados. O senhor João Clímaco (Sociedade Civil) disse que estamos em um ambiente de muita
pressão do setor de mineração no Triângulo Mineiro. Falou que há empreendimentos que estão
causando grande preocupação, como é o caso de uma barragem de rejeito de Tapira, na bacia do
rio Araguari. Disse que há pressão do estado e negligência dos órgãos fiscalizadores. Falou que
sua entidade está com algumas ações para que se cumpra rigorosamente os normativos de
regulação tanto de água como de segurança. Sugeriu à Diretoria do CBH Paranaíba que a
situação deste empreendimento de Tapira fosse levada a conhecimento do Comitê, por meio de
uma apresentação técnica. O senhor Presidente do CBH Paranaíba solicitou ao senhor João
Clímaco que encaminhasse por e-mail mais detalhes a respeito deste empreendimento para que a
Diretoria possa analisar e atender esta demanda. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil)
disse que o CBH Araguari irá realizar em breve um evento em Tapira e sugeriu que o CBH
Paranaíba indicasse um representante para participar deste evento. Falou que sabemos a muito
tempo que as barragens de rejeito são as mais frágeis, isto é comprovado pela ciência e também
as que tem maior número de acidentes. Falou que não considera que caso de Mariana tenha sido
um acidente em sua concepção foi um crime, pois estamos vendo toda a promiscuidade que
aconteceu neste caso. Disse que a discussão deve ir além de Tapira. Falou que devemos começar
a discutir tecnologia, pois as empresas de mineração continuam com um modelo de país em
desenvolvimento, é lucro utilizar estas grandes barragens, mas sabemos que no mundo tem-se
utilizados barragens a seco, mineração subterrânea e depósito de estéreo zê em área degradada,
mas o Brasil faz tudo ao contrário, mineração a céu aberto, barragem de rejeito e depósito de
estéreo zê em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. Disse que se a Diretoria acatar a
sugestão do senhor Marcos Correntino, está à disposição para mostrar a quantidade em excesso
de empreendimentos na bacia do Rio Paranaíba, pois tem uma visão completamente diferente da
levantada por ele. Falou que empreendimento hidrelétrico deveria ser abolido. O senhor Antônio
Eustáquio (Sociedade Civil) sugeriu que o CBH Paranaíba programe para todas suas reuniões
uma palestra, sendo que para a próxima sugere uma palestra sobre água subterrânea e rio
subterrâneo. Disse que assistiu à palestra em uma reunião do CBH São Francisco e foi
ministrada por hidro geólogos da ANA. O senhor Marcos Correntino (Sociedade Civil)
perguntou ao Professor Cláudio Di Mauro se existe algum estudo que faça uma relação da bacia
hidráulica do reservatório em relação a bacia de drenagem, se tiver algum estudo que aponte esta
porcentagem ele pode até concordar o senhor Gustavo Malacco, mas caso não tenha, ele não
concorda com o posicionamento. O Professor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) disse que
não é possível estudarmos estas questões de maneira isolada, deveriam ser estudadas diversas
alternativas de produção de energia e verificar para cada região qual é a mais adequada ou quais
são as mais adequadas. Falou que é possível que tenhamos chance de produzir energia solar,
energia eólica, energia de biomassa sem precisar construir mais Usinas Hidrelétricas, pequenas
ou grandes, mas temos que fazer uma discussão sem paixão, temos que tentar buscar um
caminho que nos de equilíbrio e nos de a garantia de energia para região. Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Bento de Godoy Neto, Presidente do CBH Paranaíba encerrou a
reunião às dezessete horas e trinta minutos. Eu, Leonardo Sampaio Costa, lavrei essa ata que
segue assinada por mim e pelo Presidente do Comitê. O áudio com o inteiro teor da reunião
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encontra-se arquivado com a Secretaria Executiva do Comitê e pode ser disponibilizado aos
interessados.
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Uberlândia-MG, 23 de junho de 2016.
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Leonardo Sampaio Costa
Secretário do CBH Paranaíba

Bento de Godoy Neto
Presidente do CBH Paranaíba
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Anexo I
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
Nº
1
2
3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Entidade
Ministério do Meio Ambiente - MMA
Ministério da Agricultura, Pecuárias e
Abastecimento - MAPA
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA - DF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Econômico
SEMADE
Prefeitura de Itumbiara
Prefeitura de Paracatu
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Amigos das Águas
CAIAPONIA – Instituto de Saneamento
Ambiental
Associação Pomar
Movimento Verde de Paracatu
Associação para Gestão Sócioambiental

Representante
Leonardo Julian Rodrigues Klosovski
Rodrigo Batista de Paula
Bento de Godoy Neto

Michael Jacks de Assunção
Patrícia Valls e Silva

Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa

Tatiane Goulart Santos
Igor Pimentel Cruz
Angélica da Fonseca Melo
Ivan Bispo
Nilo André Bernardi Filho
Leila Ferreira Rezende
Antônio Eustáquio Vieira
Gustavo Bernardino Malacco da Silva

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

do Triângulo Mineiro - ANGÁ
Associação Comunitária do Núcleo Rural
Córrego da Onça
Instituto Oca do Sol
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH - GO
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal de Uberlândia
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – Campus Chapadão do
Sul
Saneamento de Goiás S.A.
DMAE – Departamento Municipal de
Água e Esgoto de Uberlândia
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Sindicato Rural de Itumbiara
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Sindicato dos Produtores Rurais de
Ituiutaba - SIPRI
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Brasil Foods
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Vale Fertilizantes
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S.A.
Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Cia. Thermas do Rio Quente
Praia Clube
Praia Clube

Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Paulo Henrique Kingma Orlando
Wilson Akira Shimizu
Cláudio Antônio Di Mauro
Octávio Barbosa Plaster

Everton Luiz de Miranda Júnior
Geraldo Silvio de Oliveira
Fábio Bakker Isaias
Magda Oliveira Rezende Ribeiro
Fernando Costa Faria
Marcelo Gouveia Guimarães
Elaine Lopes Noronha Farinelli
João Paulo de Almeida
Deivid Lucas de Oliveira
Verônica Nogueira Peres
Marcos Alexandre Ries
Alexandre Spegiorin de Almeida
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
Sara Hatem Honorato
Márcia Maria de Oliveira
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Anexo II
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Outras Presenças
Nº
1
2
3
7
4
5
6
12
9
11

Entidade
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
ANA
ANA
ANA
Franco Propaganda
MAPA
Prefeitura Municipal de Vazante

Representante
Sérgio Leal
Ronaldo Brandão Barbosa
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Luan Carlos da Silva Oliveira
Gisela Damm Foratini
Grace Benfica Mota
Mariana Lírio
Nara Núbia Santos
Jolino Câmara Filho
Alexandre Stehling

8
10
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UFU
UFU

Cristina Dias
Camila Nonato Junqueira

