Relatório da 1ª Reunião do GT Hidrovia do CBH Paranaíba
Data: 14.02.19
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Igor Souza Ribeiro (Ministério de Minas e Energia - MME), João
Clímaco Soares de Mendonça Filho (Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias
Hidrográficas - Fonasc), Cristiandrea Ciciliato (Movimento Verde de Paracatu - Mover), Atílio
Eduardo Pioli (Faculdades Integradas de Paranaíba), Leandro Gondim Silva (Federação das
Indústrias do Estado de Goiás - FIEG), Renato Júnio Constâncio (Cemig – Geração e
Transmissão S/A), Alexandre Spegiorion de Almeida (Caramuru Alimentos S/A) e Márcia Maria
de Oliveira (Praia Clube).
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (Abha Gestão de Águas), Breno Esteves Lasmar
(CBH Paranaíba), Elaine Lopes Noronha Farinelli (CTPI), Nádia Mariany Guimarães (Abha
Gestão de Águas) e Renato Gomes Pereira (Caramuru Alimentos S/A).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião do GT Hidrovia. Às 9h10 a senhora Elaine Farinelli (Coordenadora
da CTPI) fez a abertura da reunião. Comunicou que em 2018 foi instalado o grupo de trabalho com
a atribuição de tratar da multiplicidade de usos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná. Disse que o
grupo realizou 4 reuniões no ano, encerrando suas atividades após apresentação do documento
orientativo para tratar da multiplicidade de usos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná, durante a 21ª
Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, realizada no dia 20 de junho, em Itumbiara – GO.
Relembrou que durante a reunião Plenária o Ministério de Minas e Energia (MME) solicitou que
fosse incorporado algumas contribuições ao documento e a Plenária definiu por encaminhar o
documento a Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) para devidas adequações.
Esclareceu que durante reunião da CTPI realizada no mês de novembro de 2018 a Câmara definiu
pela criação de novo Grupo de Trabalho. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) deu as boas-vindas ao grupo. Comentou sobre o documento orientativo e disse que
faltaram informações. Pediu a contribuição do grupo para dispor de elementos que deem subsídio
ao estudo no retorno a plenária, para terem condições de tomar decisões seguras. Falou que o
objetivo do grupo é elaborar um documento que vise a multiplicidade de usos na hidrovia
Paranaíba-Tietê-Paraná.
2. Definição da Coordenadoria e Relatoria do GT Hidrovia. A senhora Elaine Farinelli
(Coordenadora da CTPI) solicitou que os membros interessados em ocupar a Coordenadoria se
manifestem. Os senhores Igor Souza Ribeiro (Poder Público) e Alexandre Spegiorin de Almeida
(Usuários) manifestaram interesse. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Usuários) foi eleito
a Coordenador do GT Hidrovia com 6 (seis) votos favoráveis. O grupo definiu para o cargo de
Relator a senhora Cristiandrea Ciciliato (Sociedade Civil).
3. Definição do cronograma de atividade. O grupo definiu que as reuniões acontecerão
mensalmente, sendo: 2ª Reunião, 21 de março, em Goiânia - GO; 3ª Reunião, 11 de abril, em
Goiânia - GO; 4ª Reunião, 16 de maio, em Uberlândia - MG e 5ª Reunião, 26 e 27 de junho, em
Goiânia - GO.

4. Desenvolvimento dos trabalhos. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do
GT Hidrovia) disse que é entendimento que o setor hidroviário demorou para se posicionar em
relação a paralisação da hidrovia e o respeito aos usos múltiplos. Relembrou que em 2014 iniciou o
rebaixamento do reservatório de Ilha Solteira, paralisando a navegação na hidrovia Paranaíba-TietêParaná no final de 2014 e durante todo ano de 2015. Disse que com a paralisação da hidrovia vários
setores tiveram prejuízos. O senhor Atílio Eduardo Pioli (Sociedade Civil) disse que recentemente
vem se desenhando uma crise pior, visto que em janeiro e fevereiro de 2019 já está tendo
interrupção dos rios intermitentes na região, ocasionando problemas futuros. O senhor Igor Souza
Ribeiro (Poder Público) relembrou que em 2014 e no início de 2019, houve significativo déficit de
chuvas na região resultando na baixa nos níveis dos reservatórios. Pontuou que a hidrovia está na
confluência dos rios Grande e Paranaíba, que são os rios mais importantes para geração de energia
elétrica no país e que concentram maior capacidade de armazenamento. Observou que, para o
funcionamento da hidrovia é necessário um nível mínimo de água, e sem os reservatórios à
montante não haveria nível suficiente para o funcionamento da hidrovia em períodos de seca. Disse
que em setembro do ano passado o setor elétrico, optou por despachar térmicas a fim de preservar o
funcionamento da hidrovia, levando a um custo da ordem de R$ 1 bilhão de reais. Falou que uma
solução de consenso para todos os setores é que seja concluída a obra de derrocamento à jusante de
Nova Avanhandava, permitindo o funcionamento da hidrovia com um nível menor e maior geração
de energia em Ilha Solteira e na cascata hidráulica que segue até Itaipu. Esclareceu que a obra é de
responsabilidade do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, com recurso do Governo
Federal, da ordem R$ 200 milhões de reais. Informou que o Ministro de Minas e Energia
encaminhou em 2018 um Aviso Ministerial ao Ministro dos Transportes solicitando celeridade na
obra e que, após resposta do Ministério dos Transportes em dezembro de 2018, e com a mudança de
governo, o Ministério de Minas e Energia está novamente se articulando com o Ministério da
Infraestrutura de forma a buscar celeridade na execução da referida obra. O senhor Alexandre
Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) anunciou que em 8 de março de 2019, as
obras serão interrompidas tendo em vista que a empresa que foi contratada está sendo fiscalizada e
não está recebendo recursos para continuar a obra. Frisou a importância de manter o nível do
reservatório de Ilha Solteira que favorece os setores de irrigação, transporte hidroviário, ribeirinhos
entre outros, ou seja, precisa de grande empenho em prol da manutenção da água. O senhor Igor
Souza Ribeiro (Poder Público) propôs que o Comitê encaminhe moção ao Ministério da
Infraestrutura e Governo de Estado de São Paulo a fim de solicitar ações para que haja celeridade na
conclusão da obra de derrocamento à jusante da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava. A
senhora Márcia Maria de Oliveira (Usuários) sugeriu que o grupo elabore ainda nesta reunião a
minuta de moção, dentro dos termos legais do Comitê, a fim de enviar o documento na maior
brevidade possível. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) posicionou para que as
diretrizes do grupo em relação ao documento orientativo não fique apenas na conclusão da obra de
Nova Avanhandava. Questionou o papel do setor hidroviário em relação a política de recursos
hídricos. Falou que o setor hidroviário deve solicitar outorga que é um instrumento legal e deve
buscar seu protagonismo dentro da política dos recursos hídricos. Relembrou que o Fonasc havia
proposto ao grupo anterior que fosse criado um fundo com recursos do setor hidroviário e setor de
hidroeletricidade da mitigação dos problemas sociais decorrentes do conflito de uso dos dois
segmentos. Disse que esta proposta deve ser tratada como macro estratégia. O grupo elaborou
minuta de moção solicitando ao Ministério da Infraestrutura, Governo do Estado de São Paulo e
demais entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH atuantes

nas bacias hidrográficas dos Rios Tietê e Grande, a adoção de medidas que possam imprimir
celeridade na execução e conclusão da obra de derrocamento à jusante da UHE Nova Avanhandava.
A moção será encaminhada para apreciação da Câmara Técnica de Planejamento Institucional
(CTPI).
5. Encerramento. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia)
agradeceu a presença de todos encerrando a reunião às 13 horas.

