RELATO DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SÃO MARCOS
DO CBH PARANAÍBA
Data: 27.04.17
Horário: 14h as 17h30
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), 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), Ivan Bispo (Associação Amigos das Águas) e Antônio Giacomini Ribeiro
(Angá).
Demais Participantes: Alberto H. Peixoto (Irriger), André Lannes Bianchi (Furnas Centrais
Elétricas), Cristiano Egnaldo Zinato (ANA), Cynthia Guerra (ABHA), Eduardo Botelho
(Produtor Rural), Gustavo Spiegelberg (Furnas Centrais Elétricas), Patrick Thadeu Thomas
(ANA) e Vitor Manuel Marques dos Santos (Furnas Centrais Elétricas).
Assuntos Tratados:
Após as apresentações de praxe, sob a coordenação do Sr. Fernando Costa Faria e relatoria do Sr.
Antonio Giacomini Ribeiro teve início a reunião e foi definido que o GT São Marcos observará,
para a realização dos trabalhos a ela atribuídos, o Artigo 8º / § Único.
O coordenador explanou que, em síntese, o objetivo principal do GT São Marcos é, em sua
opinião, a definição dos limites para a expansão da agricultura irrigada a montante da Usina de
Batalha, uma vez que as demandas atuais e futuras já são conhecidas e encontradas na
documentação que apoia este GT. Da mesma forma enfatiza a necessidade de se regularizar os
usuários já instalados, sempre com base na definição das prioridades de uso na área de montante
da Usina de Batalha.
A minuta do Termo de Referência para contratação de empresa de prestação de serviços técnicos
na bacia do rio São Marcos a montante da UHE Batalha foi apresentada pela Agência Nacional
de Águas. Cópia da referida apresentação foi disponibilizada aos integrantes do GT São Marcos.
Após esclarecimentos adicionais, os presentes apresentaram sugestões com o objetivo de
aprimorar o Termo de Referência, segundo a ordem:
Sr. IVAN BISPO –
1 – O monitoramento deveria se extensivo para todas a sub-bacias que desaguam no São Marcos,
a montante da UHE de Batalha.
2 – No GT de acompanhamento dos trabalhos resultantes do TR deveria hver espaço par a
participação dos CBHs estaduais.
3 – Os programas de capacitação prescritos no TR deveriam, também, contemplar os membros
dos CBHs estaduais.

Sr. VITOR SIMÃO –
Comentou que o GT São Marcos deveria, também, acompanhar o novo marco regulatório para a
bacia do São Marcos, embora reconheça que não compete ao GT estabelecê-lo.
Sr. FERNADO COSTA FARIA –
1 - Enfaticamente destacou o papel das instituições relacionadas, direta ou indiretamente, com o
uso das águas e conclamou pelo reconhecimento e envolvimento destas no processo de
construção dos estudos.
2 – Da mesma forma ressaltou a importância de se incentivar e fomentar a criação e manutenção
de organizações que agregam os irrigantes.
Sr. CORRENTINO –
Enviará suas contribuições diretamente à secretaria do CBH Paranaíba.
EMPRESA FURNAS –
Enviará suas contribuições diretamente à secretaria do CBH Paranaíba.

Ao final da reunião o Sr. Vitor Simão foi aclamado, por unanimidade, como o coordenado do GT
São Marcos.
A próxima reunião foi agendada para o dia 8 de junho de 2017, a ser realizada na cidade de
Goiânia, em período integral.
Antonio Giacomini Ribeiro – relator.
Goiânia, 27 de abril de 2017.

