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Ata da Décima Terceira Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às quatorze horas e quatro minutos do dia vinte de outubro do ano de dois mil e dezesseis na
sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia - Goiás teve início a
13ª 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), o senhor Renato Dalla Lana
(Representando o Poder Público), a senhora Patrícia Valls e Silva (Representando o Poder
Público), o senhor Nilo André Bernardi Filho (Representando a Sociedade Civil), a senhora
Elaine Lopes Noronha Farinelli (Representando os Usuários) e o senhor Alexandre Kepler
Soares (Superintendente de Recursos Hídricos da SECIMA). O senhor Bento de Godoy Neto,
Presidente do CBH Paranaíba verificou o quórum regimental, registrou a presença de 34
membros, sendo 26 titulares, 4 suplentes no exercício da titularidade e 4 suplentes. Item 1.
Abertura da 13ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Executou-se o Hino Nacional
Brasileiro. O senhor Bento de Godoy Neto passou a palavra ao senhor Alexandre Kepler Soares,
Superintendente de Recursos Hídricos da SECIMA para se pronunciar em nome da mesa. O
senhor Alexandre Kepler Soares deu boas vindas aos presentes, parabenizou os conselheiros
pela realização desta reunião que irá tratar de temas tão importantes para a bacia, destacando a
definição de prioridades para outorga na bacia do rio São Marcos. Desejou um excelente trabalho
a todos. O Presidente do CBH Paranaíba solicitou que a mesa fosse desfeita, declarou aberto os
trabalhos e fez a leitura da pauta. A senhora Elaine Farinelli (Usuários) solicitou que fosse
incluído como item de pauta a apreciação de moção que solicita ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos que considere a decisão da Plenária do CBH Paranaíba no que se refere aos
valores dos preços unitários de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba e devida progressividade, exatamente como estabelece a Deliberação CBH
Paranaíba nº 61/2016, sem definição de índice de reajuste. Esclareceu que durante a 94ª Reunião
da Câmara Técnica de Cobrança do CNRH em que foi discutida a referida deliberação a Câmara
aprovou por recomendar a Plenária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que incorpore
índice de reajuste anual aos valores estabelecidos pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio
Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em votação a inclusão do item de pauta,
sendo aprovado por unanimidade. Item 2. Aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária do
CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) perguntou
aos presentes se havia necessidade da leitura da ata, visto que a mesma já havia sido
encaminhada por e-mail. Os conselheiros dispensaram a leitura da ata. O Presidente do CBH
Paranaíba colocou em apreciação e votação a ata da 17ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba,
sendo aprovada com abstenção dos conselheiros Jean Breves e Elaine Farinelli. O senhor Ney
Murtha (ANA) disse que não consta da pauta desta reunião a análise da deliberação aprovada ad
referendum que prorroga o prazo de indicação da ABHA para desempenhar funções de Agência
de Água do CBH Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba juntamente com os conselheiros
Gustavo Malacco e Fernando Costa Faria esclareceram que este será o próximo item da pauta e
que por um erro não foi escrito no item na pauta que irá tratar deste tema a palavra “ad
referendum”. Item 3. Deliberação da prorrogação do prazo de indicação da ABHA para
desempenhar funções de Agência de Água do CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) esclareceu que o prazo de prorrogação de indicação da
ABHA para desempenhar funções de Agência de Água é deliberado pela Plenária do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, mas antes de ir à Plenária a matéria é apreciada pela Câmara
Técnica Institucional e Legal (CTIL) do Conselho. Disse que a última reunião da CTIL/CNRH
será realizada nos dias 25 e 26 de outubro e para assegurar que a matéria fosse pauta na referida

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

reunião foi necessário à aprovação ad referendum da deliberação de prorrogação do prazo de
indicação da ABHA. Explicou que esta matéria foi pautada na 37ª Reunião da CTPI do CBH
Paranaíba, realizada nos dias 28 e 29 de setembro e que os membros da Câmara foram favoráveis
à aprovação da prorrogação da ABHA, não sendo consenso o prazo desta prorrogação. Disse que
seis conselheiros votaram a favor da prorrogação pelo período de vinte e quatro meses e três
conselheiros foram favoráveis à prorrogação por quarenta e oito meses. Considerando que ele
precisava tomar uma decisão, optou por aprovar o ad referendum definindo a prorrogação por
vinte e quatro meses. Esclarecida a questão, o Presidente do CBH Paranaíba colocou em
apreciação a Deliberação da prorrogação do prazo de indicação da ABHA para desempenhar
funções de Agência de Água do CBH Paranaíba, pelo prazo de vinte e quatro ou quarenta e oito
meses. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) pediu vista da matéria. O senhor João
Climaco (Sociedade Civil) solicitou vistas conjunta com o senhor Gustavo Malacco. O senhor
Leonardo Costa (Poder Público) também solicitou vista da matéria. O Presidente do CBH
Paranaíba determinou o prazo de 15 dias para apresentação dos relatórios de pedido de vista. O
senhor João Ricardo (Poder Público) sugeriu que seja instituído um Grupo de Trabalho para
revisar o Regimento Interno do CBH Paranaíba. Falou que em seu entendimento não está claro
se o pedido de vista deve ser sempre concedido e como deve ser a estrutura da justificativa do
pedido de vista. Disse que os conselheiros não podem ficar na incerteza quanto a uma decisão
tão importante que impacta o andamento das atividades do Comitê. O Presidente do CBH
Paranaíba disse que a solicitação será encaminhada a CTPI para as devidas providências. Item 4.
Deliberação da prioridade para outorga de direito de uso dos recursos hídricos superficiais
a montante da UHE Batalha no Rio São Marcos. O senhor Bento de Godoy Neto
(Presidente do CBH Paranaíba) fez a leitura da minuta de deliberação que define a prioridade
para outorga de direito de uso dos recursos hídricos superficiais a montante da UHE Batalha no
Rio São Marcos e colocou em discussão. O senhor Renato Dalla Lana (Poder Público) pediu
vista da matéria, para avaliar junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a aplicação dos
procedimentos que foram instituídos para definição da prioridade de uso. Os conselheiros Jean
Breves (Cemig), Joanaldo Teixeira (Furnas), Deivid Oliveira (Fiemg) e Marcos Ries (Centrais
Elétricas Cachoeira Dourada) solicitaram vista conjunta. A senhora Jordana Sara (Usuários)
disse que esta discussão está acontecendo desde o ano de 2009 e se o pedido de vista se tornar
corriqueiro dentro deste Comitê para se atrasar pauta, as Plenárias deixarão de fazer sentindo,
pois irá perder credibilidade e conteúdo e as discussões acontecerão sempre em torno do mesmo
tema. O senhor Fernando Faria (Federação dos Cafeicultores do Cerrado) solicitou vista do
processo. A senhora Jordana Sara (FAEG) solicitou vista conjunta. O senhor Renato Dalla
Lana (Poder Público) solicitou ao menos 40 dias para entrega do relatório. O senhor Gustavo
Malacco (Sociedade Civil) solicitou que caso seja concedido um prazo mais flexível para
apresentação dos relatórios de pedido de vista desta matéria que seja estabelecido o mesmo prazo
para a matéria relativa ao item anterior. O Presidente do CBH Paranaíba determinou que os
relatórios de pedido de vista deverão ser encaminhados a Secretara Executiva até o dia 29 de
novembro. Esclareceu que o mesmo prazo será estabelecido para os relatórios de pedido de vista
da deliberação que prorroga o prazo de indicação da ABHA para exercer as funções de Agência
de Água. Ficou definido que a próxima Reunião Plenária do CBH Paranaíba será realizada no
dia 15 de dezembro e obrigatoriamente os temas oriundos de pedido de vista serão itens de pauta
da reunião. Item 5. Aplicação do questionário de avalição da ABHA. O senhor Leonardo
Costa (Secretário do CBH Paranaíba) informou que de acordo com o Contrato de Gestão nº
006 firmado entre ANA e ABHA com anuência do CBH Paranaíba, os membros do Comitê
devem avaliar anualmente o desempenho da ABHA enquanto entidade delegatária das funções
de Agência de Água. Explicou que é necessário que no mínimo 60% dos membros respondam ao
questionário. Reforçou a importância de todos responderem ao questionário, para que a atuação
da ABHA enquanto Secretaria Executiva do CBH Paranaíba possa se fortalecer. Trinta
conselheiros, entre titulares e suplentes, responderam ao questionário. Item 6. Moção que
solicita ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos que considere a decisão da Plenária do
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CBH Paranaíba no que se refere aos valores dos preços unitários de cobrança pelo uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba e devida progressividade,
exatamente como estabelece a Deliberação CBH Paranaíba nº 61/2016, sem definição de
índice de reajuste. O senhor Deivid Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) fez a
leitura da minuta de deliberação. Relembrou que durante as discussões do GT Agência e
Cobrança a proposta de índice de reajuste foi apresentada pelos representantes da ANA e foi
negada pelos membros. Ressaltou que a deliberação que define os mecanismos e valores de
cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio Paranaíba foi aprovada por unanimidade
pela Plenária do CBH Paranaíba. Disse que durante a 94ª Reunião da CTCOB/CNRH realizada
nos dias 29 e 30 de setembro durante a discussão da Deliberação nº 61/2016 a ANA novamente
apresentou a proposta de definir índice de reajuste. Falou que é uma situação nova em âmbito
Nacional, nenhum Comitê estabeleceu este mecanismo, até porque a cobrança não é um imposto
e não justifica fixar índice. Informou que durante a discussão desta proposta na CTCOB houve
um empate na votação e a Coordenadora da Câmara desempatou a votação a favor da aplicação
do índice de reajuste. A proposta da moção é solicitar ao Conselho que seja respeitada a decisão
do Comitê, que trabalhou arduamente por dois anos neste tema, focando no objetivo da cobrança
que é trabalhar o uso eficiente. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que seja
inserido o seguinte destaque na moção “Solicita ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos que
não aprove a recomendação da Câmara Técnica de Cobrança durante sua 94ª Reunião na qual o
CBH deverá revisar os valores dos preços públicos unitários em até três anos”. O senhor João
Clímaco (Sociedade Civil) propôs que a moção seja aprovada com solicitação ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos e suas instâncias. O Professor Cláudio Di Mauro (Sociedade
Civil) sugeriu que seja acrescentado um considerando no qual “O CBH Paranaíba se
compromete em revisar em até três anos os mecanismos e valores de cobrança”. Não havendo
mais propostas, o Presidente do CBH Paranaíba colocou em votação a proposta de inclusão do
conselheiro João Clímaco, sendo aprovada com 4 abstenções. Colocado em votação as propostas
dos conselheiros Gustavo Malacco e Cláudio Di Mauro, foi aprovada com 10 votos favoráveis,
4 votos contrários e 3 abstenções a inclusão do considerando proposto pelo Professor Cláudio Di
Mauro. Foi aprovada a Moção nº 16/2016 que solicita ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e suas instâncias que considere a decisão da Plenária do CBH Paranaíba no que se
refere aos valores dos preços unitários de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba e devida progressividade, exatamente como estabelece a
Deliberação CBH Paranaíba nº 61/2016, sem definição de índice de reajuste. O Presidente do
CBH Paranaíba falou que em virtude da celeridade nas discussões os itens da pauta foram
adiantados, restando apenas um item para ser discutido. Propôs aos conselheiros que esta
discussão seja antecipada para que não tenha necessidade de retornar as atividades no dia
seguinte. Os conselheiros foram favoráveis a antecipação e ao encerramento da reunião no dia 20
de outubro. Item 7. Moção que solicita aos Estados inseridos na bacia do Rio Paranaíba
informações quanto a aplicação dos recursos provenientes da Compensação Financeira
pela Utilização de Recursos Hídricos para fins energéticos. O senhor Bento de Godoy
(Presidente do CBH Paranaíba) apresentou proposta de moção de solicita aos Estados de
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e ao Distrito Federal que repasse ao CBH Paranaíba
informações quanto à forma de aplicação dos recursos provenientes da CEFUR. Informou que
de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entre os anos de 2014 e 2016, o
Estado de Goiás recebeu o valor de R$ 209.417.563,92 (duzentos e nove milhões quatrocentos e
dezessete mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), o Estado de Minas
Gerais recebeu o valor de R$ 329.348.676,53 (trezentos e vinte e nove milhões trezentos e
quarenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), o Estado de Mato
Grosso do Sul recebeu o valor de R$ 90.758.392,49 (noventa milhões setecentos e cinquenta e
oito mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) e o Distrito Federal recebeu
o valor de R$ 1.052.671,38 (um milhão cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e um reais e
trinta e oito centavos) referente a Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
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e Royalties de Itaipu. O senhor Joanaldo Teixeira (Usuários) solicitou que as informações
também sejam requeridas aos municípios que fazem jus. O Presidente do CBH Paranaíba
colocou em votação a moção que solicita aos Governos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Distrito Federal e aos municípios que fazem jus, informações a respeito da aplicação dos
recursos provenientes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para
fins energéticos, sendo aprovada por unanimidade por meio da Moção nº 17/2016. Item 8.
Informes dos membros do CBH Paranaíba. O Professor Cláudio Di Mauro (Sociedade
Civil) informou que entre os dias 11 e 15 de julho de 2017 será realizado o VI Workshop
Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas. Falou
que o público alvo do evento são os pesquisadores, professores, alunos de graduação e pósgraduação, técnicos e gestores de Comitês de Bacias Hidrográficas, entidades públicas e
privadas, em âmbito nacional e internacional, envolvidas com o planejamento e a gestão das
Bacias Hidrográficas. Disse que os eixos temáticos serão Sustentabilidade, Segurança e
Resiliência Hídrica de Bacias Hidrográficas; Conhecimentos, inovações e tecnologias para
sustentabilidade em Bacias Hidrográficas; Planejamento Hidrográfico em Bacias. Convidou
todos os conselheiros do CBH Paranaíba a participarem e para inscreverem seus trabalhos. Disse
que está sendo articulado com a Diretoria do CBH Paranaíba alguns mecanismos de participação
do Comitê por meio de isenção de inscrição, realização de Plenária do Comitê durante a
programação do evento. 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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Goiânia-GO, 20 de outubro de 2016.
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Leonardo Sampaio Costa
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Secretário do CBH Paranaíba

Bento de Godoy Neto
Presidente do CBH Paranaíba
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Anexo I
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1
2

3

4

Entidade
Ministério de Minas e Energia - MME
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –

Representante
Renato Dalla Lana
Bento de Godoy Neto

João Ricardo Raiser

Patrícia Valls e Silva

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Brasília Ambiental - IBRAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA - DF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Econômico
SEMADE
Prefeitura de Monta Carmelo
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Ambiental Pro Águas do
Cerrado
Associação Amigos das Águas
CAIAPONIA – Instituto de Saneamento
Ambiental
Movimento Verde de Paracatu
Associação para Gestão Sócioambiental
do Triângulo Mineiro - ANGÁ
Associação Comunitária do Núcleo Rural
Córrego da Onça
Instituto Ocado Sol
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH - GO
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – Campus Chapadão do
Sul
Saneamento de Goiás S.A.
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Federação da Agricultura e Pecuária de
Goiás - FAEG
Associação dos Irrigantes do Estado de
Goiás
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Cooperativa
Agroindustrial
dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano COMIGO
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S/A
Retiro Velho Energética S/A
Furnas Centrais Elétricas – UHE
Itumbiara
CEMIG – Geração e Transmissão S/A

Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa

Pedro Paulo Marques
Angélica da Fonseca Melo
Kharen de Araújo Teixeira
Ivan Bispo
Nilo André Bernardi Filho
Antônio Eustáquio Vieira
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Corretino da Cunha
Wilson Akira Shimizu
Cláudio Antônio Di Mauro
Octávio Barbosa Plaster

Mário Cesar Guerino
Fábio Bakker Isaias
Jordana Gabriel Sara
Vitor Alberto Simão
Fernando Costa Faria
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Reginaldo Passos

Deivid Lucas de Oliveira
Marcos Alexandre Ries
Alline Pereira de Freitas
Joanaldo Teixeira Oliveira
Jean de Carvalho Breves

32
33
34

Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Cia. Thermas do Rio Quente

Alexandre Spegiorin de Almeida
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
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Anexo II
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Outras Presenças
Nº
1
3
8
9
4
6
10
2
5
7
11

188
189

Entidade
ABHA
ABHA
ABRAGEL
ABRAGEL
ANA
ANA
Franco Propaganda
Furnas Centrais Elétricas
Furnas Centrais Elétricas
IPEA
SECIMA

Representante
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Sérgio Leal
Danilo Vieira Júnior
Thiago Salles
Ney Albert Murtha
Rodrigo Flecha Ferreira Alves
Nara Núbia Santos
Luciano Leite
Marcelo Roberto Carvalho
Luiz Augusto Bronzatto
Alexandre Kepler Soares

