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Ata da 23ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI
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CBH – Paranaíba – 27 de Setembro de 2013 – Rio Quente - Goiás
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No dia 27 de setembro de 2013, às oito horas e quarente e cinco minutos, teve início no Hotel Veredas
do Rio Quente, sito a Avenida Rio de Janeiro, esquina com Rua Maranhão, Bairro Esplanada, Rio
Quente (GO), a 23ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento Institucional - CTPI do CBH
Paranaíba, para tratar dos seguintes pontos de pauta: Item 1 – Abertura, Item 2 - Leitura e
aprovação da ata da 22ª Reunião da CTPI; Item 3 – Reestruturação e recomposição dos Grupos
de Trabalho: GT Agência e Cobrança, GT Barragens, GT Capacitação e GT Educação
Ambiental; Item 4 – Definição dos membros para comporem o GT Indicadores de
Potencialidade de Conflito e GT São Marcos; Item 5 – Análise para definir uma instância para
acompanhar a implantação do PRH Paranaíba; Item 6 – Apresentação e avaliação de
deliberação sobre as normas para concessão de diária aos representantes da Sociedade Civil ;
Item 7 – Informes dos membros da CTPI; Item 8 – Encerramento. Membros da CTPI presentes:
Rafael Machado Mello (ADASA-DF); João Ricardo Raiser (SEMARH-GO); João Eduardo Della
Torres Ferreira (COPASA-MG); Fernando Costa Faria (Federação dos Cafeicultores do Cerrado –
MG); Elaine Lopes Noronha Farinelli (FIEG-GO); Jean de Carvalho Breves (CEMIG-MG); Wilson de
Azevedo Filho (Cia. Thermas do Rio Quente-GO); Nilo André Bernardi Filho (AMEDI-MG); Sylvio
Luiz Andreozzi (UFU-MG) e Marcos Antônio Correntino da Cunha (ABRH-GO). Membros da CTPI
ausentes com falta justificada: Renata Maria Araújo (IGAM-MG) e Maria Consolacion Fernandez
Villafane Udri (Instituto Oca do Sol-DF). Membros da CTPI ausentes sem falta justificada: Leonardo
Sampaio Costa (SEMAC-MS); Pedro Paulo Marques (Prefeitura de Monte Carmelo-MG) e Pablo
Silva (Caramuru Alimentos-GO). Outras presenças: Antônio Geraldo (CBH-PN1); Deivid Lucas de
Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba); Ivan Bispo (AMA-GO); Jordana Sara (FAEG-GO); Marcos
Aurélio Gomes Antunes (SEMARH-GO); Marcos Francisco Cabral (SEMAR-GO); Maurício Veiga
Jácomo (SEMARH-GO) Nelson Neto de Freitas (ANA-DF); Nicole (CBH-PN1); Ronaldo Brandão
Barbosa (Diretor Presidente Interino da ABHA); Rosana Mendes Evangelista (ANA-DF); Simone José
das Neves Assis (Secretaria Executiva CBH Paranaíba); Wilson Shimizu (UFU-MG). 1 - Abertura. O
Coordenador da CTPI Professor Sylvio Luiz Andreozzi fez a abertura da reunião, cumprimentando e
agradecendo a presença de todos. 2 – Leitura e aprovação da ata da 22ª Reunião da CTPI.
Colocada para apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade sem alterações. Item 3 –
Reestruturação e recomposição dos Grupos de Trabalho: GT Agência e Cobrança - GTAC, GT
Barragens, GT Capacitação e GT Educação Ambiental. Sobre o GT Agência e Cobrança, o
Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) informou que a portaria de criação do GTAC foi
encaminhada aos membros para que encaminhassem sugestões para recomposição e reestruturação até
o dia 18 de setembro. O único membro que encaminhou sugestões para reestruturação da portaria foi a
FIEMG. O Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) disse que o primeiro aspecto que deve
ser definido é se haverá um GT Agência e Cobrança ou se serão criados dois GTs, um para discutir
Agência e outro para discutir Cobrança. Colocado em votação, oito membros foram favoráveis a
permanência do GTAC, 2 membros votaram a favor de desmembrar o grupo e um membro se absteve
da votação, portando permanece o GT Agência e Cobrança. Após várias discussões sobre
reestruturação e recomposição do GTAC, os membros da CTPI aprovaram nova portaria de
substituição do GT Agência e Cobrança, passando a vigorar através da Portaria da CTPI nº 21/2013.
Sobre o GT Barragens, o Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) informou que a portaria
de criação do GT Barragens foi encaminhada aos membros para que encaminhassem sugestões para
recomposição e reestruturação até o dia 18 de setembro. O único segmento que encaminhou parecer foi
a FIEMG, solicitando que o GT Barragens fosse extinto. Foi questionado como se deu a criação do GT
Barragens. O Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) informou que o Professor Cláudio
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Di Mauro (UFU) encaminhou documento ao ex-presidente do CBH Paranaíba, Professor Paulo Salles,
solicitando a criação de um grupo de trabalho para elaborar documento técnico sobre a enorme
incidência de projetos em desenvolvimento do Setor Energético com previsão de construção de
unidades geradoras de hidroenergia na bacia do Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba
encaminhou a solicitação ao Coordenador da CTPI para que o assunto fosse pautado e dado o devido
encaminhamento, e resultou na criação do GT Barragens. Após várias discussões, definiu-se que o
Coordenador da CTPI irá entrar em contato com o proponente da criação do GT e com a Diretoria do
Comitê, para elucidar os objetivos da criação do GT. A definição sobre para o GT Barragens será dado
na próxima reunião da CTPI. Sobre o GT Capacitação, foi constatada a necessidade de recomposição
do GT. A Portaria de criação do GT Capacitação foi substituída passando a vigorar através da Portaria
da CTPI nº 22/2013. Quanto ao GT Educação Ambiental foi constatada a necessidade de
reestruturação das atribuições e recomposição do GT. O GT Educação Ambiental passa a vigorar
através da Portaria CTPI nº 23/2013. O Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) informou
que será encaminhada mensagem aos membros titulares e suplentes do CBH Paranaíba, informando
sobre a reestruturação e a recomposição dos GTs Agência e Cobrança, Capacitação e Educação
Ambiental e solicitando que os membros interessados em compor algum dos GTs se manifestem.
Item 4 – Definição dos membros para comporem o GT Indicadores de Potencialidade de Conflito
e GT São Marcos. O Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) informou que foi
encaminhado e-mail aos membros titulares e suplentes do CBH Paranaíba informando sobre a criação
do GT Indicadores de Potencialidade de Conflito e da reestruturação e recomposição do GT São
Marcos, solicitando que os interessados em participar dos GTs se manifestassem até o dia 18 de
setembro. Explicou que para composição dos dois GTs foi considerado como representante do
segmento o membro que manifestou interesse até a data estabelecida, 18 de setembro. Para os
segmentos que tiveram mais de um inscrito por vaga, foi solicitado que os inscritos entrassem em
consenso e apresentassem o nome do representante do segmento no GT até a reunião da CTPI do dia
27 de setembro de 2013. O GT Indicadores de Potencialidade de Conflitos ficou assim composto:
IGAM-MG, SEMARH-GO, CAESB-DF, FAEG-GO, FIEMG-MG, ENDESA-GO, AMA-GO,
ANGÁ-MG, UFU-MG. Não foram preenchidas e estão abertas as seguintes vagas: duas para órgãos
gestores e uma para cada um dos seguintes segmentos: Poder Público Municipal; Hidroviário; Pesca,
Turismo, Laser e outros usos não consultivos e Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa. O GT
São Marcos ficou assim composto: SEMARH-GO, SANEAGO-GO, IRRIGO-GO, FIEG-GO,
FURNAS-MG, Cia Thermas do Rio Quente–GO, AMA-GO, MOVER-MG e UFU-MG. Não foram
preenchidas e estão abertas as seguintes vagas: três para órgãos gestores e uma para cada um dos
seguintes segmentos: Poder Público Municipal; Hidroviário e Organizações Técnicas de Ensino e
Pesquisa. Item 5 – Análise para definir uma instância para acompanhar a implantação do PRH
Paranaíba. O Professor Sylvio Andreozzi (Coordenador da CTPI) disse que existe a possibilidade de
duas instâncias dentro do Comitê para acompanhar a implantação do PRH Paranaíba, uma seria a
criação de uma Câmara Técnica e outra um Grupo de Trabalho. Os membros da CTPI foram
favoráveis a criação de um Grupo de Trabalho para acompanhar a implantação do PRH Paranaíba. O
senhor João Ricardo (Poder Público) perguntou quais seriam as atribuições do GT. O Professor Sylvio
Andreozzi (Coordenador da CTPI) respondeu que um das atribuições será é verificar se os objetivos do
Plano estão sendo cumpridos, pois estão sistematizados por período no PRH e a segunda é colher
subsídios para o momento da revisão do Plano. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) disse que
na Lei 9.433 determina que uma das atribuições do Comitê é acompanhar a implantação do Plano de
Bacia, e que se deve discutir quais serão as atividades adicionais do grupo. O Professor Sylvio
Andreozzi (Coordenador da CTPI) disse que irá encaminhar aos membros da CTPI uma proposta das
atribuições do GT, colher as sugestões e na próxima reunião da CTPI será apresentada para aprovação
a Portaria de criação do GT. Item 6 – Apresentação e avaliação de deliberação sobre as normas
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para concessão de diária aos representantes da Sociedade Civil. O Professor Sylvio Andreozzi
(Coordenador da CTPI) disse que a minuta foi encaminhada a todos os membros e perguntou se algum
membro tem alguma contribuição. O senhor Marcos Correntino (Sociedade Civil) disse que a diária
não deve ser apenas para os membros da Sociedade Civil, mas para todos os membros que necessitem
de apoio financeiro para participar das reuniões, independente do segmento; disse ainda que os
representantes do Poder Público, muitas vezes não participam das reuniões por falta de recurso. A
senhora Elaine Farinelli (Usuários) solicitou que seja apresentada a legislação que determina que as
diárias devam ser concedidas apenas aos membros da Sociedade Civil; disse ainda que não podemos
continuar discutindo este assunto sem a apresentação da legislação, orientação ou qualquer documento
legal que determine que apenas um segmento possa ser beneficiado. O senhor Ronaldo Barbosa
(ABHA) disse que quando foi elaborar a portaria buscou subsidio em outras agências de bacia, em
universidades e na Agência Nacional de Águas e constatou que é expressamente proibida a concessão
de diárias para funcionário público e comprometeu-se a trazer para a próxima reunião elementos que
sustentem essa proibição; explicou ainda que para participação em eventos, capacitação e congressos
representando o Comitê a concessão de diárias não se restringe apenas ao segmento da Sociedade
Civil, mas que a restrição é para as reuniões do Comitê, da CTPI e dos GTs, onde se subentende que o
membro deve receber apoio financeiro do segmento que representa. O Professor Sylvio Andreozzi
(Coordenador da CTPI) solicitou que a ABHA busque na legislação a orientação para concessão de
diárias e apresente na próxima reunião da CTPI, onde o assunto será pautado novamente. A 24ª
Reunião da CTPI ficou marcada para os dias 07 e 08 de novembro, em Goiânia (GO), também serão
convocados para reunião os membros do GT Indicadores de Potencialidade de Conflitos e GT São
Marcos. Item 7 – Informes dos membros da CTPI. O senhor Antônio Geraldo (CBH PN1) informou
que no dia 09 de outubro, em Coromandel (MG) irá acontecer Audiência Pública sobre a construção da
UHE Gamela. Solicitou que dois membros do CBH Paranaíba participem da Audiência Pública
representando o Comitê. A Coordenação da CTPI solicitará a Diretoria a definição dos nomes para
participar da Audiência. Foi definido que será convidado para a próxima reunião da CTPI um
representante da Empresa Minas PCH para apresentar o projeto da UHE Gamela, destacando-se o
aspecto da gestão das águas. O senhor Marcos Cabral (Poder Público) informou que de 23 a 25 de
outubro, será realizado o 2º Encontro Nacional do Programa Produtor de Água, em Brasília (DF),
quando serão apresentados todos os programas nacionais finalizados, implantados, e os demais em
andamento, com foco no pagamento por serviços ambientais – PSA. Item 8 – Enceramento. O
Professor Sylvio Luiz Andreozzi agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 12h45min.
Eu, Cynthia Roberta Barbosa Guerra, analista administrativo, redigi a presente Ata que será assinada
pelo Coordenador da CTPI, Sylvio Luiz Andreozzi e pela relatora, senhora Elaine Lopes Noronha
Farinelli. Rio Quente (GO), 27 de setembro de 2013.
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Coordenador da CTPI
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