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Ata da Décima Nona Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de março do ano de dois mil e dezoito na
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale Paranaíba, Avenida Antônio Thomaz
Ferreira de Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, em Uberlândia – MG, teve início a 19ª
Reunião Extraordinária 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 Marcelo
Pereira da Silva (Secretário Adjunto do CBH Paranaíba), a senhora Patrícia Valls e Silva
(representando o Poder Público) e a senhora Elaine Farinelli (representando os Usuários). O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) verificou o quórum regimental,
registrou a presença de 39 membros, sendo 28 titulares, 7 suplentes no exercício da titularidade e
4 suplentes. Item 1. Abertura da 19ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Executouse o Hino Nacional Brasileiro. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) agradeceu a presença de todos e solicitou que a mesa fosse desfeita. O senhor
Fernando Faria (Coordenador da CTPI) solicitou inclusão de item de pauta: Prorrogação do
prazo de indicação da ABHA como Entidade Delegatária do CBH Paranaíba. O senhor Bento de
Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em votação. A inclusão do item de pauta
foi aprovada com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, 4 (quatro) votos contrários e 3 (três)
abstenções, dos senhores Antônio Eustáquio Vieira (Sociedade Civil), Flávio Soares de Oliveira
(Usuários) e Dênio Procópio (Usuários). Item 2. Aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária
do CBH Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em apreciação e votação a ata da
20ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, sendo aprovada por unanimidade. Item 3.
Apresentação e votação das Deliberações ad referendum nº 85/2017 e nº 86 e 87/2018. O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) disse que a Deliberação nº
85/2017 aprovada “ad referendum” altera o artigo 2º da Deliberação nº 71/2017, prorrogando o
prazo de vigência do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão até 31 de dezembro de
2018. A Deliberação nº 86/2018 altera o artigo 2º da Deliberação nº 83/2017, a fim de garantir
na composição da CTI 1 (um) representante da Diretoria de cada Comitê de Bacia Hidrográfica
de Rio Afluente ao Paranaíba. Explicou que a Deliberação nº 87/2018 altera o caput do artigo 3º
e inciso IV da Deliberação nº 84/2017, que institui o Grupo de Trabalho para tratar da
multiplicidade de usos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná, em virtude da solicitação feita pela
Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG e Saneamento de Goiás – Saneago que
solicitaram uma vaga na composição do GT Hidrovia. Colocou em apreciação as deliberações.
As Deliberações nº 85/2017 e nº 86 e 87/2018 foram referendadas pela plenária por
unanimidade. Item 4. Discussão e Deliberação para proposição de diretrizes para regulação
de usos na bacia do rio São Marcos (objeto de pedido de vista). O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) explicou que na última reunião plenária foi apresentado
pelo Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento Institucional a minuta de deliberação
para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos. Disse que os
representantes das entidades Enel Green Power Cachoeira Dourada e a Federação dos
Cafeicultores do Cerrado solicitaram vista da matéria. Convidou o senhor Flávio Soares de
Oliveira, representante da Enel Green Power Cachoeira Dourada para apresentar o Relatório de
Vista. O senhor Flávio Soares de Oliveira (Usuários) esclareceu que o Relatório de Vista foi
uma análise crítica realizada em conjunto pelas instituições Enel Green Power Cachoeira
Dourada, Ministério de Minas e Energia, Furnas Centrais Elétricas e Cemig Geração e
Transmissão S. A. Informou que o senhor Luiz Fernando Silva, representante de Furnas Centrais
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Elétricas dará continuidade a apresentação. O senhor Luiz Fernando Silva (Usuários) alegou
que a minuta de deliberação elaborada pelo Grupo de Trabalho São Marcos não possui estudos
técnicos que justifique sua aprovação. Esclareceu que em agosto de 2005 a Agência Nacional de
Águas - ANA emitiu a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH, embasando
o cálculo de garantia física pelo período de vigência do contrato de concessão, sem previsão de
redução, disposto no Plano de Negócios de Furnas para participar do leilão da Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL. Explicou que a DRDH foi transformada em outorga de direito de
uso dos recursos hídricos por meio da Resolução ANA nº 489/2008, com vigência até 15 de
agosto de 2041, que estipulavam valores de usos consuntivos que variam de 1,26 m3 em 2005 a
7,67 m3 em 2040. Ressaltou que em 2010 a ANA publicou a Resolução nº 564/2010 alterando a
outorga concedia à Furnas e aumentando significativamente os usos consultivos que variam de
7,59 m3 em 2010 a 13,61 m3 em 2040. Disse que a proposta do GT São Marcos é elevar para
13,61 m3 os usos consultivos em 2017, reduzindo a vazão reservada ao setor de
Hidroeletricidade. Esclareceu que foi realizada uma análise técnica e jurídica em que foi possível
observar que os valores propostos além de atingir o setor, acarretarão em prejuízos a
disponibilidade hídrica e a capacidade ambiental do rio, ocasionando insegurança jurídica aos
diversos usos. Apresentou uma tabela com a consequência do aumento dos usos consuntivos para
o setor Hidroelétrico. Explicou que haverá uma perca de energia firme na cascata de 41,1 KW
médio. Esclareceu que foi realizado estudo que dispõe que a cada m3 retirado do setor
Hidroelétrico a uma perca de 64.900,000,00 (sessenta e quatro milhões e novecentos mil) reais.
Disse que haverá também prejuízos aos municípios atingidos pelos reservatórios das usinas que
recebem 45% (quarenta e cinco) dos recursos arrecadados da Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos. Finalizou dizendo que o setor de Hidroeletricidade solicita a
não aprovação da proposta e a suspensão de qualquer ação no âmbito do CBH Paranaíba de
definição de prioridade de outorga e vazões de usos consuntivos, até que seja aprovada e
publicada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH a resolução que objetiva
definir as prioridades de outorga de usos de recursos hídricos e após a realização de todos os
estudos técnicos e ambientais e levantamentos de dados locais que subsidiem análises e
discussões sobre os reais impactos do aumento dos usos consuntivos a montante da UHE
Batalha. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu a
apresentação do senhor Luiz Fernando Silva (Usuários) e convidou o senhor Fernando Faria
representante da Federação dos Cafeicultores do Cerrado para apresentar o Relatório de Vista. O
senhor Fernando Faria (Usuários) explicou que solicitou vista da referida matéria considerando
que na última reunião plenária o representante da Enel Green Power Cachoeira Dourada fez uma
contestação de caráter jurídico sobre a irregularidade da proposta. Esclareceu que a referida
proposta foi elaborada visando atender a decisão da plenária do CBH Paranaíba que definiu por
meio da Deliberação nº 70/2016 a irrigação como prioridade para outorga de direito de uso dos
recursos hídricos a montante da UHE Batalha no rio São Marcos. Explicou que a resolução do
CNRH citada pelo setor de Hidroeletricidade, objetiva revisar a metodologia de discussão de
priorização de usos, trás aspectos rigorosos, sendo provável a reprovação pela Câmara Técnica
Institucional e Legal do CNRH. Esclareceu que a proposta foi um trabalho realizado pelo GT
São Marcos e posteriormente apreciado pelos membros da CTPI. O senhor Igor Ribeiro
(Ministério de Minas e Energia) falou que em 2015 a ANA contratou um estudo da
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE, que resultou na
elaboração de um relatório sobre governança de recursos hídricos no Brasil, utilizando como
estudo de caso a bacia do rio São Marcos, chegando a conclusão que devido ao seu pequeno
tamanho e sua localização entre os Estados de Goiás e Minas Gerais, na bacia do rio São Marcos
existe uma descentralização pela responsabilidade de gestão de recursos hídricos em rios de
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domínio da União. Disse que a ANA elaborou a Nota Técnica nº 41/2017, considerando o
potencial irrigado na bacia apresentando um estudo apenas de terras cultivadas, sem considerar a
disponibilidade hídrica na região. Falou que se todos os estudos explorarem apenas o potencial
irrigado, não haverá disponibilidade de água. Esclareceu que os interesses econômicos não
podem ultrapassar a necessidade de garantia dos usos múltiplos. O senhor Leonardo Klosovski
(Poder Público) esclareceu que a preocupação do Ministério do Meio Ambiente é que a
antecipação dos usos consuntivos de 2040 para o ano de 2017 gere uma instabilidade no sistema
de gerenciamento de recursos hídricos, afetando todos os usuários compartilhadores a jusante da
UHE de Batalha. O senhor Fernando Faria (Usuários) esclareceu que o estudo apresentado por
meio da Nota Técnica nº 41/2017 considerou tanto o potencial irrigado quanto a disponibilidade
hídrica. Falou que o conflito na bacia do rio São Marcos permanece há algum tempo. Esclareceu
que o setor de Hidroeletricidade teve oportunidade para apresentar uma proposta a fim de
contemplar ambas as partes, porém, a única proposta apresentada pelo setor foi de retornar a
vazão limite dos usos consuntivos a montante UHE de Batalha aos valores estabelecidos na
outorga da Resolução ANA nº 489/2008. O senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice Presidente
do CBH Paranaíba) solicitou que o setor de Hidroeletricidade apresente sua proposta ao
Plenário do CBH Paranaíba. O senhor Marcelo de Deus (Cemig) propôs adiar a aprovação da
matéria para que os estudos sejam aprofundados e elaborado um Termo de Referência
juntamente com o Comitê, levando em consideração toda a bacia do rio Paranaíba e definindo
alocação de água geral para a bacia. O senhor Vitor Alberto Simão (Usuários) falou que o
material elaborado pelo GT São Marcos contempla a proposta do setor de Hidroeletricidade em
se aprofundar os estudos. O senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba) apresentou as duas propostas, sendo que a proposta do setor de Hidroeletricidade é a
não aprovação da deliberação nesta reunião, para que sejam realizados estudos na bacia do rio
Paranaíba, no prazo de 18 (dezoito) meses. A proposta do setor de Irrigação e Uso Agropecuário
é aprovar a deliberação com a proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio
São Marcos. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
regime de votação as duas propostas. A proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia
do rio São Marcos foi aprovada com 16 (dezesseis) votos favoráveis, 15 (quinze) votos
contrários e 2 (duas) abstenções, da senhora Patrícia Valls e Silva (Poder Público) e do senhor
Rodrigo Batista de Paula (Poder Público), recebendo o número de Deliberação nº 88/2018. Item
5. Prorrogação do prazo de indicação da ABHA como Entidade Delegatária do CBH
Paranaíba (inclusão de Pauta). O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) convidou o senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) para apresentar a
matéria. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) propôs a prorrogação do prazo de
indicação da ABHA por mais 2 (dois) anos a fim de assegurar que o Comitê não perca sua
capacidade de operação, tendo em vista os avanços nos últimos anos, como a aprovação do
Programa de apoio aos Comitês de Bacia de rios afluentes ao Paranaíba, que necessita de uma
Entidade Delegatária para executar. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) abriu a matéria para discussão. A senhora Vanda de Oliveira (Sociedade Civil)
solicitou vista da matéria. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba)
perguntou à Plenária se mais alguma entidade gostaria de pedir vista. O senhor João Climaco
(Sociedade Civil) representando o Instituto Oca do Sol solicitou vista conjunta com a entidade
Ambiente Educação Interativa - Amedi. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) concedeu o pedido de vista conjunto e estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação do relatório de vista a Secretaria Executiva do CBH Paranaíba, a fim de ser
apreciado na próxima reunião plenária. Item 6. Discussão e Deliberação da proposta de Edital
para seleção de Entidade Delegatária ou equiparada para desempenhar as funções de
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Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto
(Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Márcio Freitas (Coordenador do GT Edital)
para proferir a apresentação. O senhor Márcio Freitas (Coordenador do GT Edital) explicou
que em abril de 2017 foi instituído grupo de trabalho com atribuição de elaborar proposta de
edital para seleção da Entidade Delegatária, tendo como base o Edital publicado no ano de 2016.
Esclareceu que o grupo realizou 3 (três) reuniões e posteriormente a minuta de edital foi
submetida a CTPI e a plenária do CBH Araguari. Explicou que a minuta do Edital foi apreciada
na 20ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, porém, alguns membros alegaram que suas
contribuições não foram inseridas ao Edital, o que resultou na criação de novo Grupo de
Trabalho com atribuição específica de receber e consolidar as contribuições para elaboração do
Edital. Disse que o grupo foi composto por 7 (sete) membros, sendo 1 (um) representante da
ANA, responsável por Coordenar o grupo, 3 (três) representantes do CBH Paranaíba e 3 (três)
representantes do CBH Araguari. Explicou que a minuta do Edital foi encaminhada a todos
membros do CBH Paranaíba, CBH Araguari e Diretorias, solicitando o envio de contribuições no
prazo de 11 (onze) dias. Falou que no dia 19 de janeiro foi encaminhada a todos os membros a
minuta do Edital com todas as contribuições recebidas. Posteriormente, no dia 31 de janeiro o
grupo reuniu-se em Uberlândia - MG, para consolidar as contribuições. Apresentou os tópicos
que sofreram alterações, sendo modificado a condição de acesso ao Edital, permitindo-se a
participação de entidades criadas especificamente para este fim, esclareceu que ficou mais claro
o valor da arrecadação na bacia e por conseguinte o valor do custeio previsto para os 5 (cinco)
anos de vigência do Contrato. Informou que foi anexado a minuta do Edital os modelos dos
Contratos de Gestão a serem firmados com a ANA e o IGAM, a fim de garantir que os
interessados tenham uma melhor visão do contrato que a entidade selecionada deverá celebrar
após aprovação dos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. Disse que o
cronograma para publicação, julgamento e aprovação pelos CBHs foram revistos, com o intuito
de viabilizar a assinatura do Contrato de Gestão antes do encerramento da vigência do Contrato
com aa atual Entidade Delegatária. Falou que o calendário proposto prevê a publicação do Edital
no dia 30 de março, viabilizando a aprovação pelo CERH/MG e pelo CNRH e possibilitando a
assinatura do Contrato de Gestão no final deste ano. Explicou a necessidade de aprovação do
edital nesta reunião, tendo em vista que se houver algum atraso na publicação do edital ou
qualquer outra prorrogação, não haverá tempo hábil para aprovação no CNRH, considerando que
o Conselho se reúne semestralmente. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) abriu a matéria para discussão. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) solicitou
que fosse apresentado o cronograma. O senhor Márcio Freitas (Coordenador do GT Edital)
apresentou o calendário proposto e esclareceu que até 31 de agosto o CBH Paranaíba e o CBH
Araguari devem encaminhar aos respectivos Conselhos de Recursos Hídricos a indicação da
Entidade selecionada para desempenhar as funções de Agência de Água. O senhor Bento de
Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou a matéria em votação. O Edital Conjunto
para seleção da Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da bacia
hidrográfica do rio Paranaíba e da bacia hidrográfica do rio Araguari foi aprovado com 26 (vinte
e seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções, dos senhores Flávio Soares de Oliveira (Usuários)
e Luiz Fernando Silva (Usuários), por meio da Deliberação nº 89/2018. Item 7. Discussão e
Deliberação do Relatório de Atividades do CBH Paranaíba, exercício 2017. O senhor Bento
de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Leonardo Costa, Secretário
do CBH Paranaíba para proferir a apresentação. O senhor Leonardo Costa (Secretário do CBH
Paranaíba) disse que ao longo do ano de 2017 o CBH Paranaíba realizou 6 Reuniões Plenárias,
sendo 4 Reuniões Extraordinárias e 2 Reuniões Ordinárias. A Diretoria realizou 6 Reuniões e que
a CTPI realizou 5 Reuniões. Informou que neste período estiveram instalados 5 Grupos de
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Trabalhos, sendo eles o GT Integração que realizou 7 Reuniões, o GT Edital que realizou 3
Reuniões, o GT São Marcos que realizou 5 Reuniões, o GT Revisão Regimental que realizou 1
(uma) Reunião e o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão que realizou 2 Reuniões.
Neste ano também foram realizadas 4 Reuniões da Comissão Eleitoral. Falou que o CBH
Paranaíba realizou o 2º Seminário de Integração. Esclareceu que Relatório de Atividades aborda
de forma sucinta os principais encaminhamentos das reuniões. Informou os eventos externos em
que o CBH Paranaíba esteve representado. Explicou que para estes eventos no relatório não foi
apresentada as informações qualitativas, tendo em vista que estes dados devem ser
disponibilizados pelos membros que participaram do evento, porém, a grande maioria não
encaminha o Relatório de Atividades para a Secretaria Executiva. Ressaltou a importância dos
membros encaminharem o relatório, visto que a participação se dá como representante do
Comitê. Falou que no ano de 2017 o Comitê aprovou 15 Deliberações, 3 Portarias e 3 Moções. O
senhor José Márcio Margonari (Poder Público) parabenizou o senhor Leonardo Costa
(Secretário do CBH Paranaíba) pela apresentação. Disse que o relatório apresenta de forma clara
as ações do Comitê. Falou que foi possível analisar que o município de Itumbiara foi pouco
prestigiado em sediar as reuniões do Colegiado. Disse que o município está à disposição para
apoiar e sediar os eventos realizados pelo CBH. O senhor Leonardo Costa (Secretário do CBH
Paranaíba) esclareceu que a 21ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba e a Assembleia de Posse
serão realizadas na cidade de Itumbiara – GO, entre os dias 20 e 21 de junho. O senhor João
Climaco (Sociedade Civil) disse que é tarefa do Comitê elaborar um Relatório que apresente os
resultados de forma qualitativa, dispondo do papel do Comitê na governança dos instrumentos de
gestão dentro da bacia para que a população tenha conhecimento que o Comitê está contribuindo
de fato para a implementação da gestão de recursos hídricos. O senhor Leonardo Costa
(Secretário do CBH Paranaíba) ressaltou que o relatório de atividades dispõe dos dados
qualitativos. Disse que as críticas são bem-vindas para que a cada ano o relatório seja
aperfeiçoado. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
votação o relatório de atividades do CBH Paranaíba, exercício 2017. O relatório de atividades foi
aprovado por unanimidade por meio da Deliberação nº 90/2018. Item 8. Discussão e
Deliberação da alteração do Anexo II do Orçamento Anual 2018. O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Fernando Faria (Coordenador da
CTPI) para apresentar a proposta de alteração do Anexo II do Orçamento Anual 2018. O senhor
Fernando Faria (Coordenador da CTPI) explicou que a proposta de alteração foi uma
solicitação dos representantes do Distrito Federal, na 43ª Reunião da CTPI, realizada no dia 08
de fevereiro, em Goiânia – GO, para atender os projetos para aplicação dos recursos oriundos da
cobrança pelo uso de recursos hídricos naquela Unidade da Federação. Esclareceu que não houve
alteração nos valores destinados a cada UF, a alteração refere-se a realocação dos programas e
subprogramas. Apresentou as readequações dos valores aplicados nos programas e
subprogramas. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
votação a minuta deliberação que altera o Anexo II da Deliberação nº 81/201, sendo aprovada
por unanimidade. A Deliberação recebeu o número nº 91/2018. Item 9. Apresentação dos
Projetos do Distrito Federal para aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de
recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do
CBH Paranaíba) convidou o senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) para realizar a
apresentação. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que o recurso referente
a cobrança pelo uso de recursos hídricos destinados para o DF é de R$ 1.924.962 (um milhão,
novecentos e vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e dois). Explicou que o DF elaborou 7
(sete) projetos, sendo eles: Projeto 1 - Hidrômetros para todos, que tem como objetivo promover
o controle, o monitoramento e o uso racional de recursos hídricos na bacia. O custo estimado é
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de R$114.450,00 (cento e quatorze mil e quatrocentos e cinquenta). Projeto 2 - Reservação de
Água em Pequenos Reservatórios Revestidos, que objetiva incentivar e fomentar a reservação de
água em pequenos reservatórios visando melhor uso e gestão da água. Estima-se para este
projeto o valor de R$346.500,00 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos). Projeto 3 Implantação de Poços Tubulares Profundos em Propriedades Rurais. Tem como objetivo
incentivar a utilização de água subterrânea com custo estimado de R$341.100,00 (trezentos e
quarenta e um mil e cem). Projeto 4 - Conservação de água e solo na Bacia Hidrográfica do Alto
Descoberto, com o objetivo de garantir a recuperação e manutenção da vazão dos córregos
tributários do lago da barragem do Descoberto e dos córregos tributários do Ribeirão Pipiripau.
O custo estimado é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil). Projeto 5 - Recomposição de
Vegetação Nativa do Cerrado por Semeadura Direta (Muvuca de Sementes) na bacia Rio
Descoberto. Objetiva recompor a vegetação nativa de Cerrado na bacia hidrográfica do Alto rio
Descoberto, com vistas a produção de água e melhoria de parâmetros qualitativos da água. O
valor estimado é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil). Projeto 6 - Implantação de Saneamento
Básico em comunidades rurais do Distrito Federal que tem o objetivo de disponibilizar
saneamento básico em propriedades rurais do DF, com ênfase em agricultores familiares e
assentados da reforma agrária. O valor estimado é de R$ 300.000,00 (trezentos mil). Projeto 7 Captação, armazenamento e aproveitamento de águas pluviais em escolas públicas para usos
múltiplos da água. Tem como objetivo aumentar a resiliência hídrica das escolas, garantindo
acesso a água pluvial para fins não potáveis em eventuais tempos de estiagem e racionamento de
água potável, reduzir o consumo de água tratada e a conta de água das escolas, produzir mudas
do cerrado, contribuir para a restauração de áreas degradadas, disseminar conhecimentos
relacionados ao aproveitamento de águas pluviais, os usos múltiplos das águas, o uso racional da
água, produção de mudas e restauração ecológica com custo estimado de R$ 108.452,35 (cento e
oito mil quatrocentos e cinquenta e dois e trinta e cinco centavos). Explicou que os projetos
totalizam o valor de R$ 1.925.531,68 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e
trinta e um e sessenta e oito), sendo necessário aporte do CBH Paranaíba no valor de R$ 569,68
(quinhentos e sessenta e nove e sessenta e oito). O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do
CBH Paranaíba) abriu a matéria para discussão. O senhor Renato Dalla Lana (Poder Público)
disse que o Comitê deve avaliar todo processo do Plano de Aplicação e acompanhar a execução
dos projetos que trazem benefícios comuns a todos da bacia. O senhor Rodrigo Flecha (ANA)
perguntou se os Termos de Referência já foram elaborados. Disse que a preocupação é que são
muitas ações sendo executadas, o que irá exigir uma grande capacidade executiva para
acompanhar o desenvolvimento dos projetos. A senhora Polyanna Duarte (ABHA) disse que os
Termos de Referência ainda não foram elaborados e explicou que os projetos apresentados pelo
DF é uma antecipação, tendo em vista que o recurso referente a cobrança pelo uso de recursos
hídricos ainda não foi repassado. Disse que será elaborado um cronograma para o
desenvolvimento dos projetos. O senhor Sergio Leal (ABHA) esclareceu que todos os projetos
apresentados serão executados em parceria com a Adasa, Caesb, Seagri e Emater e as entidades
irão apoiar na elaboração dos Termos de Referência. O senhor Claudio Di Mauro (Sociedade
Civil) disse que o cronograma dos projetos já deveria ter sido elaborado, considerando que existe
uma série de etapas que necessitam de prazos para serem executados e o Comitê deve ter
conhecimento destes prazos. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que
existe um fator complicador na elaboração do cronograma dos projetos, considerando que o
cronograma para a execução dos projetos depende do repasse do recurso da cobrança pelo uso da
água. Esclareceu que a ABHA como Entidade Delegatária não tem como elaborar um
cronograma de ação sem a garantia deste recurso. O senhor Claudio Di Mauro (Sociedade
Civil) disse que os argumentos apresentados são compreensivos, porém, existe uma fragilidade
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em se aprovar projetos sem informação de uma proposta de etapas. Solicitou que a ABHA
elabore uma proposta de cronograma, objetivando repassar uma perspectiva das ações que serão
realizadas. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) solicitou que o cronograma seja
apresentado pela ABHA na próxima reunião da CTPI, que será realizada no dia 12 de abril. O
senhor José Márcio Margonari (Poder Público) sugeriu que nos editais futuros para seleção de
projetos seja incluído como critério de aprovação dos projetos uma contrapartida financeira ou
de serviços, a fim de potencializar os recursos financeiros que serão arrecadados pelo Comitê
como forma de alcançar maiores resultados, especialmente para órgãos públicos que estiverem
participando destes editais. O senhor Israel Torres (Adasa) disse que os projetos objetivam
melhorar a disponibilidade hídrica em virtude da crise hídrica vivenciada pelo DF o que onerou
principalmente o setor de agricultura. Falou que a Adasa se coloca à disposição para apoiar a
ABHA na elaboração dos Termos de Referência. O senhor Francisco Hercílio Matos (Seagri)
esclareceu que todas as ações estão sendo realizadas em contrapartidas e parcerias tanto
financeiras quanto de serviços. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) sugeriu que o Comitê
elabore um sistema de protocolo de procedimentos para que se tenha agilidade nas decisões
relacionadas as demandas encaminhadas para o Comitê. O senhor Rafael Mello (Poder Público)
falou da importância do Comitê aprovar os projetos, que objetivam amenizar os impactos
causados pela crise hídrica no DF. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) disse que o Comitê irá acompanhar a execução dos projetos e ressaltou que a
intenção é aplicar os recursos arrecadados pela cobrança de uso dos recursos hídricos. Colocou
os projetos em regime de votação. Os 7 (sete) projetos apresentados pelo DF para aplicação dos
recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba foram
aprovados por unanimidade. Item 10. Discussão e Deliberação que institui o Grupo de
Trabalho para tratar da elaboração de projeto e implantação do SIG Rio Paranaíba. O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Fernando
Faria (Coordenador da CTPI) para apresentar a minuta de Deliberação que objetiva instituir o GT
SIG Rio Paranaíba. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que entre os dias
27 de fevereiro a 01 de março participou de visitas técnicas para conhecer o Sistema de
Informação Geográfica (SIG) da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias
Hidrográficas - AGB Peixe Vivo, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam, e da ANA,
juntamente com os senhores Wilson Shimizu (Sociedade Civil), Marcos Aurélio Antunes
(Secima), e as analistas ambientais da ABHA, Adriana Silva e Polyanna Duarte. Disse que a
minuta de deliberação propõe a criação de grupo de trabalho com atribuição de definir o conceito
de Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
Esclareceu que a implementação do SIG é uma das prioridades apontadas pelo Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, estando também contemplada na
Deliberação nº 81/2017 que aprovou o orçamento de 2018 dos recursos oriundos da cobrança
pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Falou que o ideal é que o
GT seja composto por representantes com conhecimento técnico sobre a ferramenta. O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) abriu a matéria para discussão. O
senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) fez uma observação em relação a proposta de distribuição
de vagas, sendo 5 (cinco) vagas para os órgãos gestores, 2 (duas) vagas para Sociedade Civil e 2
(duas) vagas para Usuários. Disse que esta distribuição de vagas limitando 1 (um) representante
por órgão gestor e 2 (dois) representantes por segmento Usuários e Sociedade Civil impede o
avanço do grupo. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) esclareceu
que a distribuição de vagas objetiva uma estrutura mínima de gestão para o GT, a fim de não se
perder o foco. Explicou que as reuniões são públicas e não impede a participação de outros
profissionais interessados em contribuir, conforme proposto no artigo 5º da minuta de
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deliberação que dispõe: “Poderão ser convidados profissionais, técnicos e representações de
relevância a respeito do tema”. O senhor Márcio Freitas (ANA) disse que o grupo deve ser
formado por técnicos em informática. Disse que como representante da ANA nas reuniões do
Comitê, não possuiu conhecimento técnico que o grupo exige. Solicitou que fosse retirado a vaga
destinada a ANA e se dispôs a contribuir e acompanhar os encaminhamentos do grupo por meio
da CTPI. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que vê prejuízos na
ausência da ANA, considerando que a ferramenta Web Service deve ser em formato compatível
com o sistema utilizado pela Agência. Disse que serão realizadas poucas reuniões, tendo em vista
que o grupo terá 2 (dois) meses para desenvolver os trabalhos. Sugeriu que a ANA indique um
representante da área técnica. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) disse que também
participou das visitas técnicas para conhecer o SIG da AGB Peixe Vivo, Igam e ANA e
esclareceu que o objetivo do grupo é definir o modelo conceitual de como será o Sistema do
Paranaíba e suas ferramentas. A senhora Adriana da Silva (ABHA) falou que a ideia principal
do SIG é promover a integração, unindo informações e gerando produtos. Explicou que a
participação dos órgãos gestores é fundamental para que seja possível conectar os dados já
existentes e construir um SIG conjunto. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) colocou em votação a minuta deliberação que institui o GT para tratar da elaboração
da implantação do SIG Rio Paranaíba. A proposta foi aprovada por unanimidade por meio da
Deliberação nº 92/2018. Item 11. Apresentação do Relatório Preliminar do GT Hidrovia. O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Alexandre
de Almeida para fazer a apresentação. O senhor Alexandre de Almeida (Usuários) disse que o
Grupo de Trabalho para tratar da multiplicidade de usos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná foi
criado por meio da Deliberação nº 84, de 14 de dezembro de 2017 e instituído no dia 06 de
fevereiro. Falou que até a presente data o grupo realizou duas reuniões, sendo a 2ª Reunião
realizada no dia 13 de março, em Goiânia - GO. Explicou que o grupo está elaborando um
documento com base na Política de Recursos Hídricos, fundamentada que a gestão dos recursos
hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Disse que de acordo com a Lei
Federal nº 9.433/97, artigo 2º, inciso II, visa “a utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável”.
Esclareceu que de acordo com o PRH Paranaíba a hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná possui um
trecho navegável de 170 km no rio Paranaíba a jusante da barragem de São Simão até a sua foz,
no encontro com o rio Grande, sendo que as travessias de cargas, turísticas e de passageiros de
maior relevância neste trecho são efetuadas em duas rotas: entre as cidades de Limeira d'Oeste MG e São Simão – GO e entre as cidades de Cachoeira Dourada - MG e Cachoeira Dourada GO. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) abriu a matéria para
discussão. O senhor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) perguntou se algum usuário já
solicitou outorga na hidrovia. O senhor Alexandre de Almeida (Usuários) respondeu que
através do Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do estado de São Paulo – Sindasp,
alguns usuários já solicitaram outorga para a ANA, que passou a demanda para o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT. O senhor Cláudio Di Mauro (Sociedade
Civil) disse que o usuário do setor hidroviário interessado deve solicitar outorga diretamente
para a ANA e não através do Sindasp. O senhor Rodrigo Flecha (ANA) falou que em 2015 foi
criado um Grupo de Trabalho entre técnicos da ANA e do DNIT objetivando em discussões para
outorgar hidrovias. Disse que a ANA apresentou um conjunto de características técnicas mínimas
que seriam necessárias para outorgar as hidrovias, apresentando as características técnicas da
hidrovia, da navegação, singularidades, restrições, a fim de subsidiar a ANA e estabelecer em
conjunto com os setores de Hidroeletricidade e Hidroviário regras operativas. Esclareceu que em
2017 foram realizadas várias reuniões entre os setores de Hidroeletricidade, Hidroviário, ANA e
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demais atores, com a intenção de propor ao DNIT outorga para a hidrovia. Disse que em 2017 a
ANA encaminhou ofício ao Ministério dos Transportes solicitando que a definição de qual seria
a entidade responsável por solicitar à ANA outorga, tendo em vista que existe uma indefinição
em relação a quem compete solicitar outorga. Falou que a ANA está aguardando a resposta do
Ministério para que possa avançar. Esclareceu que a outorga deve ser para a hidrovia e não
apenas para 1 (um) usuário da hidrovia. Item 12. Apresentação do Relatório de Execução do
Contrato de Gestão, exercício 2017. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) convidou o senhor Sergio Leal (ABHA) para apresentar o Relatório de Execução do
Contrato de Gestão, exercício 2017. O senhor Sergio Leal (ABHA) iniciou apresentando a
movimentação. Explicou que o total da receita foi de R$ 1.394.386,89 (um milhão, trezentos e
noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e seis e oitenta e nove), tendo sido gastos um total de
R$ 1.007.539,48 (um milhão, sete mil, quinhentos e trinta e nove e quarenta e oito) entre as
atividades do CBH Paranaíba, empresa de comunicação, plano de comunicação, custeio
administrativo da Entidade Delegatária, consultoria e assessoria e equipamentos e material
permanente. Informou que o saldo disponível ao final de 2017 era de R$ 319.238,04 (trezentos e
dezenove mil, duzentos e trinta e oito e quatro). Apresentou a avaliação realizada pela Comissão
de Avalição dos Contratos de Gestão, no que se refere as metas. Informou que a nota atribuída a
ABHA foi 8 (oito) configurando conceito bom. Ressaltou que esta nota se deu pois o indicador
5. Representatividade no Plenário do CBH Paranaíba, que tinha como meta a realização do
Processo Eleitoral para renovação do plenário do CBH Paranaíba no ano de 2017 não ter sido
realizado, em virtude da decisão do Comitê de prorrogar o mandato dos membros até junho de
2018. Desta forma a nota atribuída a este indicador foi 0 (zero). Disse que o Comitê precisa estar
ciente do seu papel no alcance das metas. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) abriu a matéria para discussão. O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu que o
Contrato de Gestão é celebrado entre ANA e ABHA com anuência do CBH Paranaíba, sendo um
acordo tríplice, em que as 3 entidades são responsáveis. Disse que a reunião de avaliação do
cumprimento das metas constantes do Contrato de Gestão que é realizada entre a ANA, Entidade
Delegatária e Comitê, o CBH Paranaíba foi o único Comitê que não participou. Disse que o
método utilizado para avaliação é se a Entidade Delegatária cumpriu ou não a meta. Esclareceu
que tendo em vista que o processo eleitoral não foi realizado dentro do prazo estipulado a nota
foi 0 (zero), porém, se o Comitê tivesse participado da reunião e tentado argumentar, talvez teria
um resultado diferente. Falou que o Comitê precisa ter consciência de que todas as decisões
adotadas refletem na Entidade Delegatária. Item 13. Informes dos membros do CBH
Paranaíba. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) falou sobre a matriz institucional do
Sistema Nacional de Recursos Hídricos, sendo que o CNRH, o MMA e os Comitês de Bacia
Hidrográfica são os responsáveis por formular a Política de Recursos Hídricos. Disse que os
Comitês são entes de Estado, porém que esta não é uma visão da ANA. Disse que a Entidade
Delegatária por meio da Portaria ABHA/PN nº 001, de 12 de março de 2012, estipulou valores e
critérios de diárias para que os membros do CBH Paranaíba seguissem o normativo. Disse que é
uma ilegalidade. Falou que consultou a ANA em relação as delegações da ABHA, tendo como
resposta que a ABHA tem autonomia para criar portarias, tendo em vista seu Contrato de Gestão
entre ANA e com anuência do CBH Paranaíba. Informou que irá ao Ministério Público Federal
denunciar o representante legal do CBH Paranaíba por improbidade administrativa. Esclareceu
que por descumprir uma portaria interna da ABHA, está sendo prejudicado em concorrer na
seleção para participar de eventos externos custeados pelo Comitê. O senhor João Climaco
(Sociedade Civil) informou que ficou extremamente impactado com 8º Fórum Mundial da
Água, realizado em Brasília – DF, entre os dias 18 e 23 de março, em que foi possível analisar a
grande diferença social. Disse que participou também do Fórum Alternativo Mundial da Água,
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realizado no mesmo período, sendo possível observar a força da sociedade que resiste e luta para
viver no dia-a-dia, mostrando claramente que a água é um bem econômico. O senhor João
Ricardo Raiser (Poder Público) parabenizou o DF pela integração de políticas públicas na
elaboração dos projetos para aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos
hídricos na bacia do rio Paranaíba. Disse que é um exercício muito importante de integração das
instituições, pensando nos usuários, na sociedade, alocação de água, melhorias de condição na
bacia, compensações e etc. O senhor Marcelo Pereira (Sociedade Civil) disse que participou do
8º Fórum Mundial da Água e achou muito interessante a quantidade e diversidade de pessoas que
participaram do evento. Esclareceu que a única reclamação em relação ao evento é que não foi
possível participar de todas as palestras, tendo em vista que algumas palestras aconteciam no
mesmo momento e havia uma grande distância entre os stands, dificultando o acesso. O senhor
João Climaco (Sociedade Civil) informou que o Instituto Oca do Sol está executando o Projeto
de Recuperação de Nascentes da Serrinha do DF, um esforço juntamente com a comunidade para
que as nascentes sejam preservadas. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) informou que
a Universidade Federal de Minas Gerais está realizando uma pesquisa sobre o perfil dos
representantes membros de Comitês de Bacia Hidrográfica no Brasil, que objetiva obter um
panorama sobre a participação em Comitês, evidenciando um pouco sobre quem são os atores
que compõem os Parlamentos da Água em nosso País. Disse que os resultados serão
encaminhados para os Conselhos de Recursos Hídricos e disponibilizados na internet. Falou que
irá encaminhar a pesquisa a Secretaria Executiva do CBH Paranaíba para que seja repassado a
todos os membros. Pediu a todos os membros que respondam a pesquisa. O senhor Fernando
Faria (Usuários) anunciou sua candidatura a Presidência do CBH Paranaíba. Disse que o
momento atual do Comitê é bastante importante para o setor dos Usuários, sendo primordial ter a
representação do setor dentro da Diretoria para auxiliar nas demandas futuras e na
implementação de ações. Item 11. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Bento
de Godoy Neto, Presidente do CBH Paranaíba, encerrou a reunião. 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 encontra-se arquivado com a Secretaria Executiva do Comitê e pode ser
disponibilizado aos interessados.
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Bento de Godoy Neto
Presidente do CBH Paranaíba
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Nº
1
2
3
4

5
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Entidade
Ministério do Meio Ambiente - MMA
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
Ministério de Minas e Energia - MME
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos - Secima
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
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA
Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico, Produção
e Agricultura Familiar - SEMAGRO
Prefeitura Municipal de Itumbiara
Prefeitura Municipal de Rio Verde
Prefeitura Municipal de Coromandel
Associação Amigos das Águas
Associação Pomar
Movimento Verde de Paracatu
Ambiente Educação Interativa - Amedi
Associação Comunitária do núcleo Rural
Córrego da Onça
Instituto Oca do Sol
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Faculdades Integradas de Paranaíba
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento de Municipal de Água e
Esgoto de Uberlândia - DMAE
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – Caesb
Federação da Agricultura e Pecuária de

Representante
Leonardo Julian Rodrigues Klosovski
Rodrigo Batista de Paula
Renato Dalla Lana
João Ricardo Raiser

Jeane Sabrina Maia
Patrícia Valls e Silva

Rafael Machado Mello

Israel Pinheiros Torres

Leonardo Sampaio Costa

José Márcio Margonari Borges
Valéria Leão Souza
Renato Carlos Sucupira
Ivan Bispo
Leila Ferreira Rezende
Antônio Eustáquio Vieira
Vanda Davi Fernandes de Oliveira
Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Wilson Akira Shimizu
Cláudio Antônio Di Mauro
Atílio Eduardo Pioli
Paulo Henrique de Almeida
Mário Cezar Guerino
Luiz Humberto de Freitas
Fábio Bakker Isaías
Bento de Godoy Neto

27
28
29
30
31
32
33

Goiás - FAEG
Associação dos Irrigantes do Estado de
Goiás
Grupo Associação de Pesquisa do
Sudoeste Goiano
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Sindicato dos Produtores Rurais de
Ituiutaba - SIPRI
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Enel Green Power Cachoeira (antiga

Vitor Alberto Simão
Abel Enrique Elias Briceno
Fernando Costa Faria
Marcelo Gouveia Guimarães
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Deivid Lucas de Oliveira
Flávio Soares de Oliveira

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A)

35
36
37
38
39

Furnas Centrais Elétricas – UHE Luiz Fernando Alves da Silva
Itumbiara
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Dênio Drummond Procópio
Caramuru Alimentos S/A
Alexandre Spegiorin de Almeida
Caramuru Alimentos S/A
Renato Gomes Pereira
Rio Quente Mineração
Neide Aparecida Tavares Gonçalves
Praia Clube
Márcia Maria de Oliveira
Anexo II
Outras Presenças

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Entidade
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
Abracel
Abiape
ANA
ANA
ANA
Brasil Foods
Enel Green Power Cachoeira
Franco Propaganda
Ministério de Minas e Energia
Prefeitura Municipal de Coromandel
Seagri
Secima

34

476
477

478

Representante
Adriana Maria da Silva
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães
Polyanna Custódio Duarte
Sérgio Leal
Maria Aparecida B. P. Vargas
Juliana Deidrich Sogg
Cristiano Zinato
Márcio Freitas
Rodrigo Flecha
Juliana R. S. Abrahão
Juliana Pimenta Chagas
Nara Núbia Santos
Igor Souza Ribeiro
Gilcelle F. Borges
Francisco Hercílio Matos
Marcos Aurélio Antunes

