Relatório da 6ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 09 e 10.04.15
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, Goiânia – GO

Membros Presentes: Rafael Machado Mello; Debora de Viterbo dos Anjos de Oliveira; Henrique
Luiz dos Anjos Costa; - Geraldo Silvio de Oliveira; Jordana Gabriel Sara; Jean de Carvalho
Breves; Elaine Lopes Noronha Farinelle; Wilson de Azevedo Filho; Antônio Eustáquio Vieira;
João Climaco Soares de Mendonça; Fernando Antônio Abdalla; Kharen de Araújo Teixeira
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra, Mário César Guerino, Nara Núbia
Santos, Patrícia Thieme O. Saiki e Urbano Fernandes.
Assuntos Tratados
1. Aprovação dos Relatórios da 4ª e 5ª Reunião do GT Agência e Cobrança. Os membros do
GTAC debateram a respeito da aprovação do relato das duas últimas reuniões, sendo que seria um
relato ou ata das reuniões. Ficou definido que será realizado um relato e que os membros que
solicitarem terão suas falas detalhadas no relato. O dois relatos foram aprovados.
2. Definição da data da 7ª Reunião do GT Agência e Cobrança. Foi definida a próxima reunião
do GTAC em Goiânia nos dias 11 e 12 de Junho de 2015.
3. Agência do Paranaíba. Ficou definido que o Coordenador do GTAC se encarregará de buscar
junto à ANA um modelo de edital atualizado para que com base neste e nos de outras agências
seja elaborada pelo GTAC na próxima reunião que acontecerá em junho, uma minuta que atenda
os interesses do CBH PARANAIBA.
4. Apresentação das propostas consolidadas para os mecanismos de cobrança a serem
aplicados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba – Fábio Bakker – CAESB. O representante
da CAESB no CBH Paranaíba, iniciou a apresentação das propostas para os mecanismos de
cobrança a serem aplicados na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Após várias considerações
dos membros do GTAC, ficou definido que cada setor apresente sugestões com relação ao seu
setor - Industria – Elaine/Deivid, - Saneamento – Fábio/Henrique, - Agricultura – Jordana, Transposição – João Climaco. - Boas práticas - Cada setor listar as boas práticas. - Valor
Outorgado/Medido – Fernando Abdalla.
Encaminhamentos
- O Coordenador do GTAC ficará responsável por solicitar a ANA minuta de edital para
contratação de entidade para as funções de Agência de Água da Bacia do Rio Paranaíba.
- Os representantes de cada segmento (indústria, saneamento, irrigação, sociedade civil) ficarão
responsáveis por apresentar proposta de K na próxima reunião que será realizada nos dias 11 e 12
de junho.

