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ATA da 6ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
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Às noves horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de dois mil e dez, no Auditório do
San Diego Flat, situado na Avenida Álvares Cabral, nº 1181, Bairro de Lourdes, na cidade de
Belo Horizonte – MG, teve início a 6ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba. Compuseram a mesa o Sr. Nilo André Bernardi Filho (Representando o Presidente
Paulo Salles), Sr. Wilson Akira Shimizu, Sr. Cornélio Pereira e a Dra. Cleide Pedrosa. Não
atingindo o quórum regimental passou-se para as apresentações. 1 – Apresentação: A CEMIG e
a Gestão de Recursos Hídricos, Marcelo de Deus Melo – Gerente de Planejamento Energético
da CEMIG. O Sr. Nelson mostrou o trabalho na Bacia do Rio Paranaíba, comentou sobre as
usinas hidroelétricas, abordou a Gestão da CEMIG e os recursos Hídricos. Após a apresentação
foi aberto o debate. O Sr. Joanaldo Teixeira perguntou se a CEMIG tem povoado regularmente
os reservatórios com espécies de peixes de jaú e Dourado e se tem obtido sucesso, foi
respondido que há grande sucesso com várias espécies, graças ao Projeto Peixe Vivo. O Sr.
Joanaldo perguntou também se existe troca de informação entre a CEMIG e Furnas e foi
respondido que houve duas reuniões para a troca de informações tanto do banco de dados de
FURNAS como da CEMIG. O Sr. Luis Alberto de Deus perguntou se estes dados foram
repassados para a COBRAPE e o Sr. Nelson Araújo disse que não sabe afirmar, mas o Sr. Rafael,
engenheiro da COBRAPE, disse que os dados foram recebidos. O Sr. José Márcio Margonari
Borges gostaria de saber se a CEMIG tem um trabalho continuado sobre o mexilhão dourado, o
Sr. Nelson disse que existe o trabalho de prevenção não só na área industrial, como também
em escolas e na sociedade. O Sr. Francisco Sobrinho perguntou o que a CEMIG está fazendo
em relação aos mananciais, foi respondido que desde a década de 1990 há um trabalho sobre
matas ciliares juntamente com a UFLA – Universidade Federal de Lavras para que a empresa
pudesse dominar essa técnica e reflorestar as matas juntamente com essas parcerias com os
produtores e tem com a UFLA um trabalho sobre nascentes. O Sr. Marcos Correntino
perguntou sobre o monitoramento do reservatório: se é feita a batimetria e a prevenção dos
sedimentos nos reservatórios e o monitoramento da carga de DBO, o Sr. Nelson respondeu
que o monitoramento por batimetria e é feito a cada cinco anos, além disso, é feito o
monitoramento sediométrico, mas a relação das cidades que tratam de esgoto são poucas. O
Sr. Antônio Eustaquio falou sobre as parcerias com a CEMIG e falou das burocracias de ser ter
parceria com a instituição e disse que a ONG que representa está disposta a participar do
projeto, mas tem que se saber qual é o caminho, O Sr. Nelson falou que iria levar o recado
para a CEMIG. 2 – Apresentação: Adaptação a Mudanças e Variações Climáticas e a Gestão de
Recursos Hídricos – Eduardo Assad – Embrapa. O Sr. Eduardo falou sobre a evolução nas fontes
de energia e apresentou os cenários climáticos Globais para a América do Sul. Após a
apresentação foi aberto o debate. O Sr. Paulo Carneiro falou sobre o código florestal, dizendo
que entende que a lei nacional deve ser genérica e que os estados teriam que legislar de
acordo com sua especificidade. O Sr. Paulo informou que em Goiás foi feito um grupo de
trabalho composto por vários profissionais e foi elaborada uma proposta para definição das
áreas do zoneamento às quais os agricultores se sujeitariam. O Sr. Eduardo Assad disse que já
está havendo uma mudança e que a briga está na mesa, disse também que muitos estudos
começaram a aparecer e acha que a discussão avançou bastante. O Sr. Marcos Correntino
salientou que nos últimos vintes anos ele trabalhou com as bases hidrológicas e quando se via
uma precipitação de 120 milímetros em um dia achava que seria chute de observador e hoje
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se vê chuva de até 200 milímetros e perguntou como está sendo a variação da chuva anual no
cerrado e sua intensidade, o Sr. Eduardo disse que não está havendo muito influência do El
Niño e La Niña no centro e os modelos climáticos apontam para pouca variedade, os totais não
estão mudando e sim as intensidades. 3 – Apresentações: Serviços Ambientais e a Gestão de
Recursos Hídricos – Luciano Mattos – Embrapa e Mariana Jardim – CDS/UNB. O Sr. Luciano
Mattos falou sobre os pagamentos dos serviços ambientais, abordando a diferença entre a
visão da economia ambiental com a da economia ecológica. A Sra. Mariana falou sobre os
serviços hídricos e detalhou o Projeto Conservador das Águas, de Extrema- MG. Após a
apresentação foi aberto o debate. O Sr. Paulo Carneiro falou sobre a apresentação do Sr.
Luciano Mattos estão sendo usados recursos finitos e que deveriam se usados para a produção
de alimentos, e que haverá um apagão na produção de potássio e fósforo e a produção de
álcool não é a solução. O Sr. Luciano Mattos disse que a questão energética de fato é
importante, devendo haver estudos mais aprofundados, e que o zoneamento ecológico está
muito aquém do que deveria estar, sendo necessária a substituição das matrizes energéticas.
O Sr. Francisco Sobrinho sugeriu ao invés de fazer da campanha punitiva fazer a educativa. O
Sr. Carlos Alberto parabenizou o Comitê pela reunião na cidade de Belo Horizonte - MG, e
disse que é bom para se ver como andam os Comitês de Bacia, e disse que há uma tendência
de discussão muito focada no produtor rural e a Universidade do Paraná fez um estudo que
mostra que os centros urbanos poluem os recursos em cerca de 70% e os demais setores,
inclusive os agricultores, poluem 30%. Ele parabenizou os palestrantes, pois achou a palestra
muito boa,. O Sr. Antônio Eustaquio disse que falta para a sociedade é juízo para que a
ganância diminua e entende que falta compromisso. 4 – Leitura e aprovação da ATA da 5ª
Reunião Ordinária do CBH – Paranaíba. Após o Presidente do CBH – Paranaíba, Sr. Paulo Salles,
ter verificado o quórum regimental, foi registrada a presença de 33 membros, sendo 21
titulares e 12 suplentes no exercício da titularidade, a ATA foi posta para apreciação. O Sr.
Sylvio Andreozzi pediu revisão nas linhas 40, 43, 78, 84, 86, 100. O Sr. Marcos Correntino pediu
revisão nas linhas 132, 174, 219. O Sr. João Eduardo Della Torres solicitou revisão nas linhas
210 e 275. Logo após, a ata foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade com as
devidas alterações. 5 – Apresentação: Ciência e Tecnologia e o Uso de Recursos Hídricos –
Oscar de M. Cordeiro Netto – UNB. O Sr. Oscar falou da importância da ciência e tecnologia na
inovação dos recursos hídricos, disse que há alguns anos atrás não se falava tanto em
pesquisas dos recursos hídricos e que é um tema que começou a se concretizar. Após a
apresentação foi aberto o debate. O Sr. Gustavo Souto Maior falou do comentário do
abastecimento em Brasília e como ela provocou a especulação imobiliária. O Sr. Marcos
Correntino perguntou sobre a questão dos sensores para monitoramento no que tange às
irrigações automatizadas e ainda como está o desenvolvimento de pesquisa na área de
hidrologia urbana e na área de hidrogeologia, perguntou ainda como está o mestrado
profissionalizante, o Sr. Oscar respondeu que existem vários grupos de excelência no Brasil na
área de drenagem urbana, na questão do mestrado profissionalizante disse que a discussão é
muito mais ampla e que de fato não existe certa expansão e acha uma proposta interessante.
O Sr. Franklin parabenizou pela apresentação e disse que é muito frutífero o comitê trazer esse
tipo de discussão, fez o registro que foi apresentado um projeto no CT-HIDRO: a rede YARA, e
disse que o projeto concluiu o diagnóstico de oferta e demanda no país, perguntou ainda se é
viável um programa para o DF, para captação de água de chuva, o Sr. Oscar disse que a
questão da água da chuva deve ser mais bem estudada. O Sr. Diógenes Mortari disse que já
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terminou o plano diretor de drenagem urbana do DF, já com esta nova concepção de
captação, e que a ADASA já está fornecendo outorga de lançamento de águas pluviais para
novos empreendimentos. O Sr. Sylvio Andreozzi disse que foi discutido na CTCT - Câmara
Técnica de Ciência e Tecnologia de Recursos Hídricos do CNRH - Conselho Nacional de
Recursos Hídricos as orientações do plano de ações de 2011 a 2014. O Sr. Paulo Salles
comentou da importância de se criar esta rede de universidade e instituições de pesquisa e
gostaria que fosse uma meta para o próximo ano. 6 – Cursos de Capacitação para os membros
do CBH – Paranaíba – Sylvio Andreozzi – UFU. O Sr. Sylvio esclareceu os pontos principais do
Regimento Interno, falou das obrigações dos membros, sua forma de atuação, pontuou os
artigos principais e chamou atenção para um problema técnico na CTPI, no Art. 3º, sobre
eleição e vacância. O Sr. Wilson Shimizu disse que no caso da CTPI é algo mais simples, pois, no
impedimento temporário do coordenador, a coordenação pode ser indicada pelos membros
presentes. O Sr. Sylvio Andreozzi propôs a revisão do regimento para a próxima reunião, o que
foi aprovada pela plenária. Em seguida, houve a apresentação do Sr. Wilson Shimizu sobre o
funcionamento da CTPI e seus grupos de trabalhos, falou que o comitê é um espaço de
construção de pacto e um espaço político, e se dá por meio dos representantes dos
segmentos. Disse que o papel da CTPI é fomentar com subsídios e informações os membros
nas reuniões ordinárias. O Sr. Paulo Salles agradeceu pelas apresentações. 7 – Apresentação
do Pré-diagnóstico, PRH Paranaíba – COBRAPE. O Sr. Rafael, disse que a intenção é de
apresentar o pré-diagnóstico para que os membros percebam em que patamar está o trabalho
da empresa em relação ao PRH, para que os membros sugiram mudanças para aprimoramento
do diagnóstico final, falou que o plano é composto por quatro etapas, diagnósticos,
prognóstico, metas e programas e entrega dos produtos finais. Logo após, foi passada a
palavra para o Sr. Andrei, que falou como foi feita a campanha de campo na bacia e os anseios
dos setores e quais a reuniões realizadas e setores consultados. Dando seguimento, o Sr.
Rafael falou sobre o sobrevoo na bacia, cujo objetivo era identificar as informações coletadas
com as informações passadas pelos órgãos gestores como mapas, etc, e disse que o sobrevoo
foi realizado em três dias, depois falou sobre a caracterização da bacia. O Sr. João Ricardo
disse que a SEMARH tem laboratório e tem pessoal que faz o levantamento da qualidade de
água principalmente no rio Meia Ponte e perguntou se foi solicitado, e foi respondido que sim.
O Sr. Robson perguntou se já haviam recebido os dados das águas de Minas sobre
monitoramento, foi respondido que sim. O Sr. Francisco Sobrinho perguntou se foi feito o
levantamento no DF, principalmente na área do projeto de oleocultura e floricultura, foi
respondido que não. O Sr. Paulo Carneiro disse que Jataí já possui pólo de água quente em
desenvolvimento e também Lagoa Santa. O Sr. João Ricardo sugeriu ao Sr. Rafael entrar em
contato com a AGETUR para mais informações sobre o roteiro turístico em Goiás. O Sr.
Diógenes Mortari fez reflexões sobre as características físicas de alguns de níveis de escala em
geologia escala 1 por um milhão, diz que tem uma preocupação quanto ao DF e Goiás , pois
Minas já tem escala 1 por cem mil ou até mais detalhada e se considerar um nível tão macro
assim na hora que se fizer um co-relação com hidrogeologia e água subterrânea talvez se
tenha mais divisões de domínios que são de características diferentes. O Sr. Rafael falou que
eles estão trabalhando para que a parte de hidrogeologia e a geomorfologia seja mais bem
detalhada. O Sr. Diógenes pergunta, em relação ao DF, a possibilidade de ser ter um
entendimento em relação à parte da sua divisão do seu território, algo para se pensar para o
futuro. O Sr. Antônio Geraldo perguntou pelas estradas vicinais que não estão elencadas na
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apresentação e que têm um considerável papel na questão da deposição nos mananciais.
Falou também que no Município de Patrocínio existe a questão da empresa Vale Galvânia na
exploração mineral e perguntou sobre a questão da horticultura, que deveria ser considerada.
O Sr. Rafael disse que da parte das estradas não foi feito levantamento, em relação ao
hortifruti e pesca serão abordado no diagnóstico. O Sr. Luis Alberto apresentou informação em
relação à mineração sobre a parte da demanda de água, dizendo que já foi lançado pelo DNPM
o novo SIGMAE, com o qual se pode fazer os levantamento de todo os tipos de mapas possível,
e uma preocupação é a questão de lavras e requerimento de pesquisas, que às vezes se estima
por lavras. Disse que esta mudança acontece numa velocidade muito rápida e que acha deve
ser feito um trabalho não a partir do requerimento e de lavra e sim do requerimento de
pesquisa, uma vez que houve nesses últimos dois meses uma procura muito grande de
fosfatado e potássio, que vai modificar o processo na região do PN1. O Sr. Gustavo Souto
Maior fez um esclarecimento ao plenário e disse que é o IBRAM não é da mineração e sim o
Instituto Brasília Ambiental. O Sr. João Ricardo sugeriu procurar as Superintendência de
aqüicultura e pesca dos estados, pois eles têm as informações, foi respondido pelo Sr. Andrei
que já procuraram e tiverem acesso às informações. O Sr. Leocádio perguntou sobre a questão
industrial dos municípios onde a sede não está na bacia, a exemplo de Uberaba-MG, e quis
saber se atentaram para isso. O Sr. Rafael respondeu que sim. O Sr. Leocádio também
perguntou sobre as águas subterrâneas, e se é possível estimar a degradação desse solo. O Sr.
Rafael disse que será difícil quantificar o sedimento, em relação às águas termais, a ser
consideradas. O Sr. Marcos Correntino complementou sobre sedimentos, dizendo que há um
diagnóstico feito pela Eletrobrás e Instituto de Pesquisa Hidráulica do UFRGS, que dá uma
noção de quantificação de área por sedimento de bacias brasileiras e, comentou em relação ao
potencial de águas termais, e acha também que deve constar no levantamento e também a
piscicultura e no levantamento socioeconômico deveria constar as doenças de veiculação
hídricas na bacia e levantamento de áreas inundáveis. Sugeriu que se fizesse o levantamento
do estudo feito pela CPRM de informação do meio físico na área da RIDE, entorno do DF, onde
mostra áreas impróprias para diversos fins, etc. O Sr. Rafael disse que piscicultura e águas
subterrâneas serão contempladas no diagnóstico para diversas formas. O Sr. Sylvio Andreozzi
perguntou se as unidades de planejamento podem se tornar diferentes das unidades de
gestão. Foi perguntado ao Sr. Rafael se a empresa iria propor que as unidades de
planejamento sejam as novas unidades de gestão?. O Sr. Rafael disse que as unidades gestão
são as 10 e praticamente elas coincidem com as unidades de gestão estaduais em Minas, PN1,
PN2 e PN3 e em Goiás também são coincidentes, as unidades de planejamento hídrico são
células de análises menores e o objetivo dessas células é fazer uma análise mais especifica de
cada uma dessas unidades baseado em demanda, disponibilidades e balanços hídricos e outros
fatores. O Sr. Sylvio Andreozzi disse que se deve fazer a adequação territorial das unidades
independente do número de unidades de planejamento, pois não será possível fazer
compartilhamento de unidades na hora de implementar o planejamento, tem que ter a
unidade de gestão, e particularmente acha que são indissociáveis. Disse que entendeu que
serão subunidades de unidade de gestão para que a escala seja mais especifica e os problemas
sejam tratados e perguntou se a empresa não pretende, portanto, que as células de
planejamento extrapolem os limites das unidades de gestão, foi respondido que não
necessariamente. O Sr. Sylvio Andreozzi disse que a dúvida dele é se há uma unidade de
planejamento e ela está compartilhada como duas unidades de gestão, quem é que faz a
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gestão deste planejamento e como é que funciona a mecânica entre ter uma unidade de
planejamento e fazer o planejamento daquela unidade se está dividida em unidades
diferentes. O Sr. Rafael disse que é difícil dizer se vai coincidir ou não, talvez seja preliminar
abordar o assunto, mas é uma coisa que terá de se refletir desde já. O Sr. Sylvio Andreozzi
disse que vê inclusive uma possibilidade de alteração da unidade de gestão e disse que
entende que haverá duas unidades de planejamento dentro de uma unidade de gestão e que
isso causará um problema futuro se não for equacionado. O Sr. Rafael disse que já vale a
reflexão desde já para ver de que forma pode ser estabelecida. O Sr. Sylvio disse que se pode
partir do raciocínio que todos os instrumentos legais das unidades de federação são iguais,
mas não são. Se houver uma unidade de planejamento transfronteiriça, automaticamente
deverá se pensar em duas maneiras para fazer esse planejamento; a legislação dessas
unidades não são coincidentes, e disse que concorda com os métodos, só que quando vai se
trabalhar com gestão, passa-se a trabalhar com unidades políticas, podendo ocorrer
problemas de incompatibilidade, e desejo prever um mecanismo para superar isso. Perguntou
ainda se a aptidão agrícola é posta como uma das categorias para fazer a classificação, mas
existem áreas de aptidão agrícola com declividade que mudam o enquadramento, sugerindo
uma subdivisão como mecanizável e não mecanizável. O Sr. Rafael disse que já havia essa
preocupação e concorda com a sugestão. O Sr. Bruno sugeriu consultar o plano de bacia do
PN2 e o Sr. Rafael disse que já foi consultado, mas as informações ainda não foram agregadas.
8 – Apresentação: Água, Mudanças Climáticas e Saúde – Ulisses Confalonieri – FIOCRUZ. O Sr.
Ulisses falou sobre Água e Serviços dos Ecossistemas, Relação entre Água e Saúde, Desafios
Globais e Bacias Hidrográficas e Saúde. Após a apresentação foi aberto o debate. O Sr. Marcos
Ries disse que a entidade que ele representa está realizando, em parceria com a FIOCRUZ, no
laboratório de malacologia do Rio de Janeiro, um trabalho no reservatório de Cachoeira
Dourada - GO para investigar o risco de doenças relacionadas à água, e falou do risco de se
povoar com espécies exóticas, que podem ser veiculadores de algum tipo de vetor. O Sr.
Marcos Correntino perguntou sobre as cianobactérias que não conseguem ser tiradas da água
pelas companhias de saneamento e se há algum estudo que relaciona as cianobactérias com
aumento dos casos de Alzheimer. Falou ainda sobre a água mineral, dizendo que as pessoas
não olham as características da água e se o PH for abaixo de 5 ou 6 pode causar queimação em
pessoas propícias que tem problemas de estomago também disse que em alguns casos as
águas minerais contém excesso de sais que podem influenciar em pessoas com pressão alta. O
Sr. Ulisses disse que em relação às cianobactérias um grupo que tem mais trabalho nessa área
é da Universidade Federal do Rio e os trabalhos de laboratório não apontaram nas cobaias o
que causa Alzheimer. Em relação à água mineral não ser inocente, depende do tipo da água e
depende de quem bebe e que é importante ter uma orientação médica. O Sr. Marcelo
perguntou sobre a hepatite viral A e o Sr. Ulisses disse que ela é bem conhecida, é transmitida
pela água e é uma doença controlável. O Sr. Franklin parabenizou a apresentação e informou
que já existe uma preocupação hoje na gestão hídrica do país para incorporar essas variáveis
sobre o clima e disse que foi contratado um estudo para apontar as necessidades e estratégias
sobre mudanças climáticas. O Sr. Francisco Sobrinho perguntou se tomar água mineral com gás
não dá acidez no estômago. O Sr. Ulisses disse que o gás carbônico retira o cálcio dos ossos e é
pior para as mulheres, com exceção da gaseificada naturalmente. O Sr. Paulo Salles agradeceu
pela apresentação do Sr. Ulisses, e, às 12h45 do dia 10 de dezembro, comunicou que se
encontrava em estado gravíssimo e em caráter irreversível o Secretário do CBH – Paranaíba, Sr.
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Hamilton Marques Magalhães e pediu aos membros que fizessem naquele instante uma
oração. 9 – Apreciação das Moções. 9.1 – Moção encaminhada pelo CBH – Paranoá. O CBHParanaíba recebeu e referenda a moção dirigida à Secretaria de Meio Ambiente de Goiás e à
ANA. O Sr. Leocádio disse que nesse caso, dependendo da distância que se tem que elevar as
adutoras, vai se gastar muito mais, e quando se faz um projeto tem que se fazer a reserva de
contingência. Logo após foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 9.2 – Moção
do CBH - Paranaíba que recomenda ao Governo do Estado de Goiás que priorize a
implementação da política estadual de recursos hídricos. O Sr. João Ricardo solicitou alterar a
ordem dos considerandos. O Sr. Cornélio disse que a lei 9.648, de compensação financeira,
define que, dos 6% que as empresas geradoras destinam como compensação financeira, uma
parcela de 45% vai para o caixa dos Estados, e que esse valor deveria ser destinado para
recursos hídricos. O Sr. Joanaldo entende que o próprio nome já é claro: compensação
financeira pela utilização dos recursos hídricos, e que foi criada a ANA para administrar a
questão da água e os comitês, que são parlamentos, devem ajudar nessa administração, e que
esses recursos devem ser usados como compensação pelo uso da água. Feitas as correções de
redação, foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 9.3 – Moção da
Compensação Ambiental do CBH – Paranaíba, que manifesta junto aos Governos de Goiás,
Mato Grosso do Sul e DF para criação de legislação ambiental para ser aplicada em 0,5% da
receita operacional do ano anterior dos serviços de saneamento e setor elétrico, para
recuperação dos mananciais. A moção foi colocada em votação e foi aprovada por
unanimidade. 9.4 – Moção do CBH – Paranaíba, que recomenda aos governadores do Goiás,
Mato Grosso do Sul e DF a criação e consolidação de uma rede de monitoramento de dados
hidrológicos e de qualidade das águas dos rios e afluentes do Paranaíba. Logo após foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 9.5 – Moção do CBH – Paranaíba,
recomenda ao Governador do Estado que adote política de Estado visando a preservação de
veredas remanescentes na Bacia do Paranaíba. Logo após foi colocada em votação e foi
aprovada por unanimidade. 10 – Informes das Atividades da CTPI e de seus Grupos Técnicos. O
Sr. Wilson Akira Shimizu encaminhará os informes por e-mail para os membros. 11 – Informes
da Secretaria Executiva do CBH – Paranaíba. O Sr. Paulo Salles diz que as inscrições do
concurso de fotografia do CBH – Paranaíba foram prorrogadas Ad Referendum. As inscrições
vão até 29 de abril, o julgamento será em maio de 2011 e a premiação acontecerá na 7ª
reunião ordinária. Outro assunto é a lista de presença, que será enviada para todos os
membros após cada reunião. Sobre a próxima reunião ordinária, informou que está agendada
para acontecer em Campo Grande-MS, mas alguns membros disseram preferir que fosse mais
perto. O assunto foi colocado em votação e ficou decidido que a reunião continuará em
Campo Grande-MS. Outro ponto é a reunião extraordinária, tendo sido colocado em votação o
local e a data. A reunião ficou aprovada para a cidade de Itumbiara no mês de abril, sem data
definida. Foi feita uma proposta de criação de um GT Regimento Interno, para sugestão de
alterações a ele. A reunião extraordinária para alterar o regimento será marcada para
acontecer na mesma data da reunião ordinária seguinte. 12 – Comunicado dos Membros do
Comitê. O Sr. Marcos Correntino disse que no Fórum Nacional de Comitês realizado em
Fortaleza – CE encaminhou para o Governador eleito de Goiás uma recomendação semelhante
à moção que foi aprovada hoje, pedindo mais atenção para os recursos hídricos do Estado de
Goiás. Finalizando, o Sr. Paulo Salles agradeceu o espaço cedido pela CEMIG e agradeceu a
todos pela reunião. O Sr. João Ricardo pediu que, só para registro, a diretoria enviasse uma
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solicitação à Câmara Técnica para que ela acompanhe o Processo de Elaboração do Marco
Regulatório da Bacia do São Marcos que está sendo desenvolvido e o comitê não está
participando. Nada mais havendo para tratar, eu Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, lavrei
essa ata que segue assinada por mim, Presidente do CBH – Paranaíba.
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Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
Presidente do CBH – Paranaíba
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Lista de Presença (Membros Titulares e Suplentes)
Representante

Nº

Entidade

01

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Franklin de Paula Júnior

02

João Ricardo Raiser

05

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
de Goiás - SEMARH – GO
Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal - IBRAM – DF
Agência Reguladora de Água e Saneamento do
Distrito Federal – ADASA
Prefeitura Municipal de Itumbiara - GO

06

Prefeitura Municipal de Araguari – MG

Hamilton Tadeu de Lima Júnior

07

Milton Monteiro de Mendonça

10

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
Movimento Verde Paracatu

11

Instituto de Saneamento Ambiental - CAIAPONIA

Anamaria Moyá Rodrigues

12

Associação Comunitária do Núcleo Rural Córrego Marcelo Pereira da Silva
da Onça - DF

03
04

08
09

Gustavo Souto Maior Salgado
Diógenes Mortari
José Márcio Margonari Borges

José Antônio de Lima
Antônio Geraldo de Oliveira
Antônio Eustáquio Vieira

13

Organização Vida Viva

Hélio Rosa dos Passos

14

Associação Brasileira de Recursos Hídricos
ABRH – GO
Universidade Federal de Uberlândia - UFU - MG

Marcos Antônio Correntino da
Cunha
Sylvio Luiz Andreozzi

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Max Whendell de Paula Lima
Ituiutaba – ISEPI
Fundação Universidade de Brasília - UNB - DF
Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles
Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO - GO
Adalberto da Silva e Sousa
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
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

João Eduardo Della Torres
Leocádio Alves Pereira
Fábio Bakker Isaias
Francisco José de Carvalho
Sobrinho
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Paulo Carneiro Junqueira
Roberval Dias Martins

27

Federação das Indústrias do Estado de Minas Luiz Alberto de Deus Borges
Gerais FIEMG – MG
Alvorada Administração e Participações S/A.
Nilo André Bernardi Filho

28

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A.

Marcos Alexandre Ries

29

Furnas Centrais Elétricas – UHE

Joanaldo Teixeira de Oliveira

30

Consórcio Capim Branco de Energia – CCBE

Júlio Cesar Minelli

31

Geração e Transmissão S/A. – CEMIG

Cornélio Antônio Pereira

32

Caramuru Alimentos S/A.

Thaís Macedo Ribeiro

33

Cia. Thermas do Rio Quente

Emerson Martins da Costa
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Lista de Presença de Outros participantes
Nº
01
02
03
04
05

Entidade
EMBRAPA
Universidade Federal de Uberlândia – UFU - MG
IGAM – MG
CEMIG
Prefeitura Municipal de Araguari

Representante
Eduardo Assad
Wilson Akira Shimizu
Cleide P. Melo
Nawton J. Prado
Mauro César Rodrigues

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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CEMIG
FIEMG
COBRAPE
COBRAPE
COBRAPE
CEMIG
UNB
CEMIG
EMBRAPA
ANA
ANA
ADASA
SMED
FAEMG
CEMIG
UNB
ABAS – MG
IGAM
IGAM
COBRAPE
CEMIG
FIOCRUZ
ARAGUARI

Valéria Almeida L. Faria
Marcelo Rodrigues Oliveira
Rafael F. Tozzi
Bruna K. Miró
Andrei Mona
Fátima T. Furst
Mariana Herlbuth Jardim
Nélida Mara Mener
Luciano Mattos
Rosana Evangelista
Márcio de Araujo
Roger Henrique O. Souza
Lucia M. Nzareth
Carlos Alberto Oliveira
Rander Abrão Tostes
Oscar Cordeiro Netto
Carlos Alberto de Freitas
Maria Regina C. Ramos
Robson Rodrigues dos Santos
Andrei Mora
Ranger Tostes
Ulisses Confalonieri
Bruno Santos

