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5ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
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Às quatorzes horas do dia nove de Junho de dois mil e dez, no Auditório do Palácio 12 de
Outubro, situado na Avenida Itumbiara S/Nº, setor Vila de Furnas, na cidade de Itumbiara/GO,
teve início a 5ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Compuseram a mesa o Sr. Roberto Gonçalves Freire (Presidente), o Sr. Paulo Sérgio Bretas de
Almeida Salles (1º Vice-Presidente), o Sr. Hamilton Marques Magalhães (Secretário Executivo),
o Sr. Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Superintendente de apoio a Gestão de Recursos Hídricos
da Agência Nacional de Águas – ANA), o Sr. José Márcio Margonari Borges (Presidente da
Agência Municipal do Meio Ambiente de Itumbiara) e o Sr. Wilson Akira Shimizu (Coordenador
da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do CBH-Paranaíba) Verificado o quorum
mínimo regimental, foi registrada a presença de 45 membros titulares e suplentes, sendo 27
titulares e 18 suplentes, destes 07 no exercício da titularidade, conforme lista anexa, o
Presidente do Comitê e da mesa declarou aberta a reunião e apresentou a pauta proposta com
ordem dos trabalhos do dia. 1 – Leitura e aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH –
Paranaíba: O Sr. Wilson José da Silva pediu revisão na linha 133 a 136, o Sr. Marcelo pediu
revisão na linha 102, o Sr. Andrei pediu revisão na linha 126, o Sr. Sylvio Andreozzi pediu
revisão nas linhas 19, 21, 27, 70, 78, 84 a 88, 100, 112, 124 a 126, 150 a 152, 172, 177 e 204, o
Sr. Marcos Correntino pediu revisão nas linhas 191 e 192, o Sr leocádio pediu revisão na linha
199, as alterações foram feitas e a ATA foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
2 – Em seguida o Sr. José Márcio Margonari explanou as ações ambientais realizadas pela
Agencia Municipal de Meio Ambiente – AMMAI e um pouco da cultura do município, O Sr.
Roberto Freire passou a palavra ao Sr. Hamilton Marques que apresentou o Relatório Anual de
Atividades do CBH-Paranaíba no exercício do ano de 2009, aprovado por unanimidade. 3 –
apresentação dos candidatos à Diretoria do CBH-Paranaíba, o Sr. Roberto Freire solicitou do
Secretário Executivo, Sr. Hamilton Marques uma explanação do Regimento Interno relativo à
eleição e posse dos candidatos à nova Diretoria do CBH-Paranaíba, após, seguindo o
Regimento Interno, o Sr. Wilson Shimizu apresentou a seguinte chapa: Presidente
representando a Sociedade Civil o Sr. Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles (DF); 1º Vice
Presidente representando segmentos usuários Sr. Antônio Ismael Ballan (GO); 2º Vice
Presidente representando o Poder Público Estadual Eliane Crisóstomo Dias Ribeiro (MS) e
Secretário Executivo representando a Sociedade Civil o Sr. Hamilton Marques Magalhães (MG).
Não houve apresentação de outras chapas. O Sr. Roberto Freire fez a apresentação dos
candidatos. 4 – A chapa foi eleita por unanimidade e o Sr. Roberto Freire deu a posse ao novo
Presidente Sr. Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles e demais membros. 5 – O Sr. Hamilton
Marques apresentou a Proposta de Deliberação e Arbitragem de Conflitos na Bacia e salientou
que o Comitê vai entrar para história com a deliberação e que no decorrer do processo serão
feitas adequações caso sejam necessárias e esclareceu que esta deliberação define os
procedimentos para arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos Recursos
Hídricos na Bacia do Rio Paranaíba. Em seguida durante o debate o Sr. Sylvio Andreozzi fez
duas observações primeira: O conflito quando arbitrado em Comitê Estadual e quando houver
a necessidade de recursos e que deve ser encaminhado ao Conselho Estadual, porém se for
arbitrado pelo Comitê Federal deverá ser encaminhado ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e a segunda observação foi relativa ao Grupo Técnico Especial onde sugeriu o nome
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Grupo de Trabalho Especial ou Câmara Técnica Especial, pois o Regimento Interno o CBHParanaíba permite a criação de Câmaras Técnicas além da CTPI e somente a CTPI cria Grupos
Trabalho, a sugestão foi acatada por unanimidade. O Sr. Carlos Ernanes sugeriu acrescentar no
Art. 2° inciso I de conflitos que o Comitê poderá de ofício instaurar um procedimento para
arbitragem de conflitos e a segunda sugestão foi a inclusão de um novo Art. Entre os 16 e 17
contendo: As Deliberações do CBH-Paranaíba serão encaminhadas às partes interessadas, aos
Órgãos Gestores e aos Conselhos de Recursos Hídricos. O Sr. Marcos Ries sugeriu alteração no
Art. 1º Parágrafo Único e no Art. 8° § 2° onde o GTE deverá solicitar prorrogação de prazo para
Diretoria e suprimir nos limites estabelecidos pela CTPI, sugeriu ainda a alteração dos Art. 9° e
10° seqüenciando o Art. 14° e a forma de publicação dos resultados, onde o Sr. Paulo Salles
explicou que o Comitê dará ciência as partes e imediatamente será publicado no sitio
eletrônico do CBH-Paranaíba. O Sr. Marcelo sugeriu no Art. 8° inciso III a retirada da palavra
cronograma e a inclusão da palavra mais antes de 30 (trinta) dias. O Sr. Julio Minelli sugeriu
que devido a alteração do Art. 2°, o Art. 6° deverá conter a frase quando iniciado pela parte. O
Sr. Sylvio Andreozzi questionou o inicio de um processo sem a manifestação da parte e foi
respondido pelo Sr. Hamilton o qual explicou que o Sr. Carlos Ernane levantou anteriormente
a questão do potencial dizendo que muitas vezes não são as partes que vão levantar a
possibilidade do conflito, porém como a própria definição fala da situação existente ou
potencial o próprio Comitê pode abrir um processo administrativo de um potencial conflito e
por isso foi definido a inclusão no inciso 1° das palavras: ou por ofício do Comitê, entendendo
que o conflito pode ser potencial ou levantado por processo administrativo pelo Comitê para
se resolver um possível conflito antes que este se instale, também se faz necessário dizer que
o processo administrativo tem que começar de outra forma que não seja com requerimento
inicial da parte uma vez que o comitê não é parte. O Sr. Hamilton Magalhães explicou que o
Comitê não vai ser parte e julgar ele vai suscitar o conflito. O Sr. Paulo Salles sugeriu deixar
claramente que este documento é elaborado para arbitrar conflitos entre partes. O Sr. Franklin
Júnior concordou com o Sr. Paulo Salles que o destino principal desta deliberação é resolver
conflitos entre partes, porém o principio da subsidiariedade se for citado no documento já
subtende o respeito ao trâmite normal. O Sr. Sylvio Andreozzi esclareceu que esta deliberação
é específica para conflitos de uso e que qualquer outro tipo de interesse que envolva recursos
hídricos e preservação de recursos hídricos pode e deve ser trazido a este Comitê através de
outros instrumentos, voltou a frisar que este documento é exclusivo para conflito potencial ou
existente e para isto as partes precisam se manifestar, fora isto nada impede que a questão
seja trazida para o Comitê, porém com outros procedimentos, por isso só as partes podem se
apresentar, pois só a parte que se sente prejudicada é que pode iniciar o processo e este
processo não é da esfera do judiciário e há que as parte pode recorrer também, não se trata
de política de discrição de recurso e também por isso não se faz necessário pedir permissão
para quem outorga, pois o Comitê não irá revogar a outorga, o Comitê vai encaminhar o
processo que futuramente terá o parecer do Comitê a respeito do posicionamento de política
de uso, o Comitê não tem poder de resolução de conflito de uso na prática, a decisão do
Comitê não obriga as partes a adotarem, mas tem instrumento político nas mãos para
requisitos de órgãos devidos, salientou ainda que o processo só pode se iniciar com a
motivação de uma das partes e o elemento julgador não pode iniciar o processo, pois ele já
traz em si o julgamento prévio, porém não impede que um membro do Comitê se manifeste. O
Sr. Cornélio Pereira sugeriu a inclusão de CBH-Paranaíba no lugar de Comitê de Bacia no Art.
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6°. O Sr. Hamilton Magalhães colocou em votação a expressão Câmara Técnica Especial e
Grupo de Trabalho Especial e foi aprovada por 15 (quinze) votos contra 03 (três) o Grupo de
Trabalho Especial. O Sr. Hamilton Magalhães passou para a votação das alterações do
parágrafo 2° onde deverá solicitar a suspensão de prazos a CTPI por solicitação à Diretoria de
forma justificada, que foi aprovada por unanimidade. Passou em seguida para a votação da
alteração do Art. 10° Parágrafo Único onde retirou Comitê da Bacia e incluiu Plenário do
Comitê, aprovada por unanimidade. A inclusão do Art. 17° onde cita: As Deliberações do
Comitê serão encaminhadas as partes interessadas e aos órgãos gestores, que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida o Sr. Hamilton Magalhães colocou a Deliberação que Define os
procedimentos para arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos
hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, na qual foi aprovada por unanimidade. 6 – O
Sr Paulo Salles solicitou uma inversão de pauta passando para os informes sobre as atividades
da CTPI e dos seus Grupos Técnicos, onde o Sr. Wilson José comunicou que está sendo
proposta a elaboração de um Estudo Hidroambiental dos cinco municípios da nascente, no
qual foi levantado que da nascente no município de Rio Paranaíba até a divisa com Goiás só
existem dois pontos de capacitação de água para análise de qualidade de água, ou seja, falta
informação na questão qualidade e quantidade de água e devido ao fato foram compactados
vários mapas com identificação de 95% (noventa e cinco) dos cursos d’águas com os nomes e
coordenadas dos córregos iniciando uma parceria com o Centro Universitário de Patos de
Minas (UNIPAM), onde se vai trabalhar com 87 (oitenta e sete) alunos e os cinco municípios
para que seja feito este levantamento dos dois pontos já existentes e mais 93 mil (noventa e
três) informações sobre a qualidade e quantidade de água deste trecho, salientou que este
trabalho foi realizado para apresentar ao FIDRO de Minas e que após a primeira análise foi
pedido para se transformar em um Programa de Governo devido à riqueza das informações e
que para se obter exatidão e rapidez foi realizado o levantamento do custo de um laboratório
equiparado ao CEDEF reduzindo o custo para 10% (dez) e que estas informações ou base de
dados abrirão caminhos para novos projetos e futuramente uma extensão do Estudo
Hidroambiental abrangendo toda a Bacia do Paranaíba. O Sr. Wilson José informou ainda a sua
participação no II Seminário Internacional Sobre Revitalização de Bacias no mês de Maio de
2010, em Belo Horizonte. O Sr. Carlos Ernane comentou que seria interessante contextualizar
estes trabalhos dentro do Plano. O Sr. Márcio Margonari falou que a proposta é pertinente e
importante e sugeriu à Diretoria que inclua em sua agenda de atuação uma articulação com
diversos setores representados no Comitê e até fora do Comitê. O Sr. Paulo Salles salientou a
importância propôs a criação de um Grupo de Trabalho Educação Ambiental e Mobilização
para apoiar as iniciativas que já estão ocorrendo. O Sr. Marcos Correntino informou que não
existe ainda um plano adequado para se fazer monitoramento de Bacia e que se tratando de
Recursos Hídricos é impossível fazer uma boa gestão sem conhecer os mananciais, pois para
avaliar é preciso ter monitoramento e sugeriu a coleta de sedimentos de suspensão e fundo de
leito. O Sr. Rodrigo Flecha informou que a ANA está desenvolvendo um SNIRH - Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos que é um conjunto de módulos e sub
módulos, sendo que o módulo de regulação já está concluído e também os sub módulos de
outorgas, fiscalização, cadastros, cobrança e arrecadação, o módulo quali-quantitativo e o de
planejamento de gestão estão em fase de conclusão, informou também que a ANA opera uma
rede de hidrometeorológico através de um conjunto de contratos e repasses do CPRM e conta
com quase 6 (seis) mil pontos de monitoramento no Brasil na Rede Básica da ANA com dados
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fluviométricos, pluviométricos, sedimentométricos e dados de qualidade e a ANA trabalha na
base do milionésimo que é a base do IBGE e alertou em relação a base a ser adotada se é
oficial pois a base oficial do IBGE no Brasil hoje é 1 X 1.000.000 e que a rede
hidrometeorológica do Paranaíba não é ruim pode-se ampliá-la e modernizá-la instalando mais
pontos de qualidade, fluviometria, pluviometria e de sedimentria, elogiou o trabalho do Sr.
Wilson José e questionou que se tenha cuidado para não perder o foco do Comitê da Bacia que
hoje é a questão do Plano de Recursos Hídrico que já é por si uma agenda muito densa. O Sr.
Wilson Shimizu informou que será realizado nos dias 20 e 21 de Junho 2010 o II Encontro de
Comitês Costeiros em Vitória/ES sendo uma atividade prévia do Encontro Nacional que se
realizará no mês de Novembro em Fortaleza e o Primeiro I Encontro Regional de Comitês da
Região Sudeste e Centro Oeste que acontecerá no mês de Agosto em São Lourenço/MG. O Sr.
Nilo Bernardi sugeriu acrescentar o Estado de Minas na Moção referente ao monitoramento
de águas do Rio Paranaíba. 7 – O Sr. Paulo Salles passou a palavra ao Sr. Leocádio Pereira que
apresentou o Processo de Implantação da cobrança na Bacia do Araguari que iniciou
explicando que somente após a aprovação do Plano de Gestão Recursos Hídricos do Rio
Araguari foi possível iniciar o processo de cobrança que contou com apoio do órgão gestor
IGAM o qual contratou uma empresa para fazer os estudos das metodologias existentes hoje
no Brasil, desenvolvendo-se então uma metodologia própria para o Rio Araguari que foi
aprovada pela Plenária. A Bacia conta com 20 (vinte) municípios onde a cobrança será feita
através de outorgas contando mais ou menos com 1.600 (hum mil e seiscentos) até o
momento. O Sr. Milton Monteiro Citou que o Comitê é um Parlamento e não uma unidade
única e por isso o Comitê é quem decide e faz acontecer. 8 – logo após o Sr. Paulo Salles
passou a palavra à Sra. Mara Moscoso para a apresentação da Proposta de Deliberação sobre a
utilização da Logomarca do CBH-Paranaíba onde iniciou explicando que dentre as normas de
uso não se pode alterar o símbolo, porém se pode alterar caso necessária a retirada do nome
por extenso numa redução abaixo de 3 cm e em preto e branco no caso de redução de custo,
colocada para votação foi aprovada por unanimidade. 9 – O próximo ponto da Pauta foi o
Lançamento do Edital do Concurso de fotografias onde a Sra. Mara Moscoso iniciou a
apresentação citando os objetivos do edital que são: Forma de localização enquanto concurso,
Para que as pessoas comecem a olhar a questão da água com um olhar mais crítico e Banco
interno de imagens e o título do concurso que é Um Olhar sobre a Bacia hidrográfica do Rio
Paranaíba com três temas: 1- Água; 2- Beleza natural e Cultural e 3- Degradação Ambiental,
cada participante poderá enviar no máximo 03 (três) fotos e sede o direito do uso da
fotografia, os itens de classificação são: Representatividade da Bacia do Paranaíba 25%, Beleza
plástica da imagem e emoção captada 25%, criatividade 25% e qualidade técnica 25%. As
fotografias vencedoras, uma por categoria, receberão um Diploma de Participação e a quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, a comissão julgadora será composta de 7 (sete)
membros e o resultado do concurso será divulgado na página da internet:
http://www.paranaiba.cbh.gov.br . As inscrições serão entre 15/06/2010 à 30/10/2010, o
julgamento entre 22 a 26/11/2010 e a premiação no dia 02/12/2010. A Sra. Sheila Paiva
sugeriu que se amplie a forma de divulgação do concurso, além do site. O Sr. Marcos Rieis
sugeriu a inclusão de fotos preta e branca no concurso onde a Sra. Mara Moscoso respondeu
que no momento a s necessidades são de fotos coloridas e que num próximo trabalho poderá
ser aceita a sugestão. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 10 – O Sr. Paulo
Salles passou para o ponto da pauta que fala sobre os Informes da Secretaria Executiva do
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CBH-Paranaíba com a palavra o Secretário Executivo, Sr. Hamilton Magalhães informou que a
Secretaria Executiva irá enviar ofícios aos 194 (cento e noventa e quatro) municípios mais o DF,
convidando-os para o Curso de Capacitação para os Gestores dos Municípios, este curso será
ministrado pelo GT Capacitação sob demanda, informou também a data da próxima Reunião
Ordinária que se realizará nos dias 09 e 10/12/2010 em Belo Horizonte e a proposta do Sr.
Paulo Salles uma Reunião Extraordinária especificamente para tratar do assunto Plano de
Recursos Hídricos nos dias 02 e 03/09/2010, com término na sexta feira às 12:00 horas, em
Brasília/DF. A proposta foi aprovada pelos membros. O Sr. Hamilton Magalhães informou
também que será criado ainda no ano de 2010 um GT Pró Saneamento e que a Secretaria
Executiva enviará até o mês de Julho de 2010 a todos os membros a Agenda da Diretoria. O Sr.
Paulo Salles informou a proposta ao Comitê para a criação de 01 (um) GT sendo ele: 1- GT
Educação Ambiental e Mobilização que foi aprovada por unanimidade e ressaltou ainda a
importância da Câmara Técnica que é subsidiar a Planária. Em seguida o Sr. Wilson Shimizu
informou o projeto de lei 315 que corre no Senado e que hoje está sob a análise da Comissão
de Constituição e Justiça e saindo da Comissão vai para a Infra-estrutura e ser deliberativa lá,
esta discussão foi feita na CTPI, onde foi deliberada por trazer à Plenária, explicou que esta
moção em específico será encaminhada como deliberação da CTPI e precisará ser deliberada
pela plenária. O Sr. Renato Dalla Lana salientou a importância de uma moção do Comitê do
Paranaíba e a importância para a Gestão de Recursos Hídricos do país, disse que é um tema de
suma importância e que já passou pelo Ministério de Minas e Energia, foi feita uma nota
técnica contrária a aprovação deste projeto de Lei na forma como ele está que é tirar dos 45%
dos recursos dos estados passa para apenas 25% fato que representa uma redução anual que
atualmente é de R$ 500.000.000,00 para 230.000.000,00 para fazer a Gestão dos Recursos
Hídricos, salientou a dificuldade da Gestão com esta redução. Finalizando o assunto da criação
do GT o Sr. Wilson Shimizu explicou que a proposta é criar um GT Agencia e Cobrança
paralelamente à elaboração do Plano Diretor para fazer a metodologia de cobrança para trazer
a Plenária ao final dos 22 (vinte e dois) meses, de forma que quando estiver o Plano e o
enquadramento já se possa também possuir elementos decisórios sobre a cobrança e estudos
sobre a agência do Paranaíba de tal forma a se ganhar um prazo de 1 (um) ano ou mais da
elaboração do Plano, colocado em votação foi aprovado com uma abstenção. Devido a
urgência do assunto o Sr. Paulo Salles retornou a proposta da moção que se manifesta
contrário à aprovação do PL 315 e passou a palavra ao Sr. Hamilton Magalhães que explicou
que considerando que já passou pela análise da CTPI e foi enviada ao Plenário para deliberação
desta moção e o Regimento Interno em seu Art. 22° Parágrafo 2°, sobre a inclusão de nova
matéria deixa claro o seguinte: A inclusão de matéria de caráter urgente e irrelevante não
constante da pauta dependerá da aprovação de 1/3 (um terço) dos membros presentes. O Sr.
Renato Dalla Lana defendeu a urgência e a necessidade da apreciação da moção explicando
que a Lei 9648 define o percentual de pagamento da compensação financeira pela utilização
dos Recursos Hídricos pago por todos os empreendimentos hidroelétricos do país acima de
trinta megawatts, 6% são repassados para ANEEL para fazer a distribuição de acordo com os
critérios determinados pela Lei 9648 que são destes 6%, 45% vão para os estados para serem
feitas a gestão dos recursos hídricos, 45% para os municípios que a ANEEL determina que tem
influência na área do reservatório e 3% para o MMA, 3% para o MME e os 4% restantes vão
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, então esta é a gestão
atual, porém a proposta do PL 315 define que o estado perde os 45% passando a ter apenas
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25% e passa os 20% para os municípios ficando assim os municípios com 65%, isto representa
que ele vai cair R$ 500.000.000,00 em um ano para R$ 230.000.000,00 e se o Estado de Goiás
já enfrenta dificuldade na gestão de recursos hídricos com o montante passará a ter muito
mais dificuldade passando a prejudicar a gestão de recursos hídricos em todas as Bacias de
âmbito estadual, o problema já foi passado no âmbito do Congresso Nacional e está indo para
apreciação do senado e acredita que este é o momento de se criar esta moção e pede a
consideração de todos os presentes. O Sr. Wilson Shimizu esclareceu que a questão é que foi
aprovada na Câmara dos Deputados e está na CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, saindo
da CCJ vão para Comissão de Infra-estrutura e se aprovada na Infra-estrutura ela nem vai a
Plenário, automaticamente aprovada volta para Câmara dos Deputados para ser votada em
segunda instância, ou seja, não se pode perder esta batalha relembra ainda que vão para os
municípios com áreas inundadas. O Sr. Leocádio Pereira salientou que fez o possível para
divulgar a questão e informou que fez um levantamento e na região de Minas nenhum
município que recebe o recurso aplicou em meio ambiente e recursos hídricos e que no Estado
de Minas Gerais o FIDO está repassando 7,5% destes fundos para cada comitê estadual o que
seria impossível com a aprovação a PL 315. O Sr. Franklin Júnior salientou que é fundamental o
posicionamento do Comitê vindo a fortalecer a defesa do sistema de recursos hídricos e
informou que o Conselho Nacional está reunido hoje 10/06/2010, em Brasília/DF apreciando
uma moção no mesmo sentido. O Sr. Wilson José salientou que o FIDO está utilizando muito
bem o recurso e está mantendo o núcleo de apoio aos comitês do estado e as Unidades de
Planejamento do Estado estão sendo todas beneficiadas e que estes recursos estão mantendo
técnicos especializados na área de recursos hídricos dentro dos comitês. O Sr. Paulo Junqueira
informou que infelizmente não tem motivos para defender a tese no estado de Goiás, pois os
recursos no estado de Goiás estão sendo contigenciados e que a SANEAGO recebe do
consumidor uma taxa muito mais cara que qualquer outro estado e não vê aplicação em
recursos hídricos. A proposta foi colada em votação para inseção de pauta com caráter de
urgência e relevância à moção e foi aprovada com um voto contra e uma abstenção. Colocada
em votação para inclusão da análise da moção foi aprovada com um voto contra e duas
abstenções. 11 – Inserção de Pauta com a inclusão da Análise da Moção de 10 de Junho de
2010, Manifesta-se contrário à aprovação do PL 315 em tramitação na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal. O Sr. Hamilton Magalhães fez a leitura da moção que
colocada em votação, sofreu alguns ajustes e foi aprovada com dois votos contra e uma
abstenção. 12 – O Sr. Paulo Salles passou para o próximo ponto de pauta e solicitou do Sr.
Franklin Júnior a apresentação de um trabalho que está sendo desenvolvido pelo MMA –
Ministério do Meio Ambiente que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos do CBH-Paranaíba,
que iniciou explicando que o Plano é de caráter estratégico e está em processo de primeira
revisão periódica e foi elaborado no período de 2003 à 2006 e aprovado em Março de 2006
pelo Conselho Nacional de Recursos pela resolução número 58 (cinqüenta e oito) do CNRH, é
um plano de longo prazo com horizonte temporal até o ano de 2020, estendido até 2025, esta
resolução prevê revisões periódicas a cada quatro anos, os objetivos estratégicos estão
relacionados com a disponibilidade hídrica de qualidade ou seja a água como desenvolvimento
estratégico em todo o país e diz que a água possui valor sócio ambiental relevante ou seja
agrega valor. Salientou ainda que o Plano possui quatro volumes sendo eles: 1- Diagnóstico
feito em 12 (doze) regiões hidrográficas brasileiras; 2- Análises prospectivas e os volumes 3 e 4
constituem as diretrizes, o plano como é estratégico está calcado em 13 programas e 30 sub
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programas. Ao término da apresentação convidou o Comitê do CBH-Paranaíba para se fazer
presente neste processo de revisão do Plano e sugeriu para a próxima reunião da CTPI se fazer
um exercício para o estabelecimento de prioridades regionais. 13 – Dos comunicados dos
membros o Sr. Wilson José informou que participou do que participou da primeira CONÁGUA
em Brasília/DF no qual participou como membro do Comitê e que 2/3 dos participantes eram
membros de Comitês de Bacia na preparação da Conferencia Nacional das Águas. A Sra. Sheila
Paiva Diretora de Capacitação do HIDROEX informou que está sendo implantada no Brasil uma
unidade da UNESCO para recursos hídricos. O Sr. Henrique Luis – SANEAGO – solicitou ao
Comitê um espaço para que cada usuário possa apresentar o que está sendo feito dentro de
cada empresa ou seja qualquer experiência que seje auspcioso. o Sr. Paulo Salles deu por
encerrada a reunião. Nada mais havendo para tratar, eu Hamilton Magalhães lavrei essa ata
que segue assinada por mim e pelo Sr. Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, Presidente do
CBH – Paranaíba.
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Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
Presidente do CBH – Paranaíba

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Lista de Presença (Membros Titulares e Suplentes)
Entidade
Representante
Ministério do Meio Ambiente – MMA
Franklin de Paula Júnior
Ministério Agricultura Pecuária e Abastecimento – Maurício Carvalho de Oliveira
MAPA
Ministério de Minas e Energia – MME
Renato Dalla Lana
Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos de Roberto Gonçalves Freire
Goiás - SEMARH – GO
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos João Ricardo Raiser
de Goiás - SEMARH – GO
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
Rodrigo Angeles Alvarez
Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Andrei Stevanni Goulart Mora
Hídricos do Distrito Federal - IBRAM – DF
Agência Reguladora de Água e Saneamento do Antônio Magno Figueira Neto
Distrito Federal – ADASA
Prefeitura Municipal de Itumbiara - GO
José Márcio Margonari Borges
Prefeitura Municipal de Morrinhos - GO
José Divino de Oliveira Lima
Prefeitura Municipal de Cristalina - GO
Simony Cortês da Silva
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Wilson José da Silva
Paranaíba - AMAPAR – MG
Prefeitura Municipal de Araguari – MG
Hamilton Tadeu de Lima Júnior
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale Maria Martins Pedrosa
do Paranaíba - AMVAP – MG

15

26

Associação Pró-Comitê de Integração da Bacia do
Rio Paranaíba - ABAPA – GO
Fundação Educacional de Ecologia e Meio
Ambiente – FEEMA
Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês –
FONASC
Instituto de Saneamento Ambiental - CAIAPONIA
OAB – 13º Subseção Uberlândia – MG
Movimento Ecológico do lago – MEL
Associação Comunitária do Núcleo Rural Córrego
da Onça - DF
Associação Brasileira de Recursos Hídricos
ABRH – GO
Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí
– Morrinhos - GO
Universidade Federal de Uberlândia - UFU - MG
Associação Brasileira de Recursos Hídricos
ABRH - MG
Fundação Universidade de Brasília - UNB - DF

27
28
29

Centro Universitário de Brasília – UNICEUB - DF
Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO - GO
Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO - GO

30

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COPASA – MG
Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Uberlândia – DMAE - MG
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal - CAESB – DF
Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Vale
do Paranaíba - AGROVALE – MG
Condomínio do Sistema de Irrigação Rodeador COSIR – DF
Federação da Indústria do Estado de Goiás
FIEG – GO
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais
do Sudoeste Goiano COMIGO – GO
Alcafoods – GO
Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais FIEMG – MG
Alvorada Administração e Participações S/A.
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A.
Consórcio Capim Branco de Energia - CCBE
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Cia Thermas do Rio Quente
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

Milton Monteiro de Mendonça
José Antônio de Lima
Antônio Geraldo de Oliveira
Anamaria Moyá Rodrigues
Hamilton Marques Magalhães
Mara Cristina Moscoso
Marcelo Pereira da Silva
Marcos Antônio Correntino da
Cunha
Roriz Luciano Machado
Sylvio Luiz Andreozzi
Carlos Ernane Vieira
Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles
Francisco Chagas Barradas
Adalberto da Silva e Sousa
Henrique Luiz de Araújo Costa
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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João Eduardo Della Torres
Leocádio Alves Pereira
Fábio Bakker Isaias
Antônio Carlos Borges
Francisco José de Carvalho
Sobrinho
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Paulo Carneiro Junqueira
Roberval Dias Martins
Luiz Alberto de Deus Borges
Nilo André Bernardi Filho
Marcos Alexandre Ries
Julho Cezar Minelli
Cornélio Antônio Pereira
Antônio Ismael Ballan
Thais Macedo Ribeiro
Emerson Martins Costa
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Lista de Presença de Outros participantes
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Entidade
SFA - GO
SFA - GO
SANEAGO - GO
SANEAGO - GO
Universidade Federal de Uberlândia – UFU - MG
SANEAGO - GO
ANA - DF
FAGG
FIEMG
Sindicato Rural de Cristalina - GO
CELG - GO
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
ANA - DF
Secretaria do Meio Ambiente de Cristalina
CBH - PN-3
Visitante
ACII
SMMA
SANEAGO - GO
CCBE
ENDESA
ENDESA
CBH – PN-3
IEL – GO
Ministério Público
FURNAS
AMVAP
Fundação MDA
Fundação FATRIM
COMDEMAI
FURNAS
FATRIM
PM Araporã
IEG
Colégio Estadual Dr. José Ludovico
SANEAGO / COMDEMAI
Colégio Estadual Dr. José Ludovico
Colégio Estadual Dr. José Ludovico
Colégio Estadual Dr. José Ludovico
Colégio Estadual Dr. José Ludovico
Visitante
CNAA
CNAA
Visitante
Subsecretaria
Visitante
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Representante
Rodrigo Batista de Paula
Solano Câmara Filho
Emanoel P. de Sousa
Edson Ferreira Ciriaco
Wilson Akira Shimizu
Agnaldo Magelo da Silva
Viviani Pineli Alves
Marcelo Lessa
Marcelo Rodrigues Oliveira
Ivan Bispo
Donizetti Martins
Bruno Gonçalves dos Santos
Rodrigo Flecha
José Souza
Roberto Pereira
Valdir Moscoso
Luciano Marques
Ailton Américo
Helen Miranda Rezende
Antônio Donizete
Bárbara Piavani Afonso
João Garcez
Rita de Cássia M. Silva
Elinamar A. Souza
Luciano Anvi
Carlos A. Paiva
Alisson Martins Oliveira
Tochiva Saila
Cléver Lima
José Augusto de T. Filho
Guilherme Mendes Melori
Humberto Sousa
Renato Franceschi
Leonardo M. de Castro
Gislaine A. M. Ferreira
Evereton Luiz de M. Júnior
Oswaldo Neto
Igor Vinícius O.
Eliane Cintra de Lima
Danyella Cotrim de Lima
Sinhaura Lúcia Rosa
Ambiclides Cançado
Charlyse S. Veloso
Bruno G. Rodrigues
Noêmia Vieira
Maria Genoveva C. Barcelos
Alfredo Silva
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HIDROEX
HIDROEX
HIDROEX
CBH
Visitante

Paulo H. C. Corgosinho
Sheila Paiva de Andrade
Sofia Luiza Brito
Olavo R. Cordé
José Américo

