ATA DA SEXTA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE
ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR ENERGÉTICO DO
ESTADO DE GOIÁS
Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, aconteceu a sexta reunião do
Fórum permanente de Assuntos relacionados ao Setor Energético do Estado de Goiás. O evento
teve seu início às nove horas, na sede do Ministério Público doestado de Goiás, com a
introdução e saudações feitas pelo Deputado Estadual Simeyzon Silveira, presidente desta
comissão. O Deputado cumprimenta a todos os presentes; participaram da reunião
representantes das seguintes entidades: Companhia Energética de Goiás (Celg GT), Augusto
Francisco da Silva; Celg D, José Divino de Souza; Universidade Federal de Goiás (UFG),
professor Antônio Melo; Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Carlos
Medeiros; Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Altair Gomes;
Associação das Pequenas Centrais Hidrelétricas (APCH), Sevan Naves; Associação Comercial
Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), Euclides Siqueira; Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás (CREA), Euler Bueno; Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás (FAEG), Cristiano Palavro; Federação das Indústrias do Estado de Goiás
(FIEG), Célio Eustáquio; Ministério Público, Suelena Carneiro; Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano (SEPLANH), Diógenes Aires; Sindicato dos Lojistas (SINDILOJAS),
Margareth Sarmento; Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades,
Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos, René Pompeo; Sebrae, Vera Lúcia Oliveira. Além dos
membros já intitulados permanentes, contou-se com a participação de Marcel Bruno, diretor
técnico da AGEHAB, Adilon Souza, presidente da Associação Goiana de Piscicultores, Murilo
Frazão, Presidente da Comissão de Gestão Ambiental do Ministério Público. O Deputado
Simeyzon Silveira deu início às falas abordando a importância das entidades, ao decorrer das
reuniões do Fórum e das Comissões de Interlocução, apresentem seus projetos umas as outras
para que todas andem em consonância e conheçam o trabalho que está sendo realizado por cada
entidade. O Ministério Público apresentou, na oportunidade, o trabalho que estão exercendo
com as associações de coletores de material reciclável, que foi discutido na quinta reunião do
Fórum por intermédio da Promotora Suelena Carneiro. Foi abordado também, e anunciado pelo
Deputado Simeyzon, o projeto da AGEHAB, em nome de Luiz Stival, sobre implantação de
energia fotovoltaica em casas populares. Acrescentou também, que essa é a bandeira que o
Fórum carrega por ver a conveniência de que o projeto das energias renováveis abranja a toda
população. Além destas explanações, o Deputado ainda adiantou que a SECIMA, através de seu
representante René Pompeo, entregará a regulamentação que também ficou acordada na última
reunião do Fórum Energético, demonstrando o avanço e as conquistas que o Fórum já foi capaz
de realizar e que a continuidade dos trabalhos produzirá ainda mais realizações. O Deputado
Simeyzon, ainda na oportunidade, abordou sobre a discussão do projeto “Selo Verde”
apresentado na Assembleia Legislativa, por intermédio do Deputado Estadual Francisco Júnior,
e ainda, repassar ao Fórum o relatório feito pelo Deputado Simeyzon da matéria então
apresentada, para que todos tomem ciência antes que seja feita a entrega na casa de leis. Além
dessa explanação, também anunciou a apresentação do presidente da Associação de
Piscicultores Adilon Souza, que abordará sobre a implantação do sistema fotovoltaico e
biomassa na produção piscicultora. O professor Antônio Melo, também foi anunciado como
palestrante e abordará o tema sobre o estudo da Qualidade da Energia Elétrica, além de anunciar
sua substituição de membro do Fórum Energético para o também professor e engenheiro Enes,
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que o auxiliará na explanação. O Deputado Simeyzon repassou a palavra para a anfitriã
Promotora Suelena Carneiro e de antemão agradeceu à disponibilidade do Ministério Público de
receber toda organização do Fórum e pela parceria. A promotora Suelena Carneiro agradeceu ao
Sub- Procurador Roger, pela indicação que foi feita para que ela compusesse a relação de
membros do Fórum para contribuir positivamente para a implantação do sistema sustentável no
Estado de Goiás. Acrescentou que o Estado de Goiás é o segundo estado no ranking de
viabilização da energia solar perdendo apenas para o Estado da Bahia, e que é necessário que se
faça acontecer os projetos de energia sustentável e o Fórum é um mecanismo eficiente para a
vinda ao Estado das usinas e implementação nas unidades imobiliárias da Energia Fotovoltaica.
Além disso, elogiou o então presidente Deputado Simeyzon pela condução do Fórum e pelo
sucesso que tem sido destacado, através do crescimento e comprometimento de cada membro e
do Deputado. A promotora Suelena Carneiro repassou a palavra para o Subprocurador Roger,
que deu inicio à sua explanação elogiando o trabalho da promotora pelos resultados que estão
sendo desenvolvidos. Abordou que, juntamente com Murilo Frazão, estão buscando ampliar o
modelo sustentável e de contribuição ao meio ambiente através de mecanismos a serem
implantados de antemão no próprio Ministério Público. A promotora Suelena retomou a fala,
apresentando o Doutor Murilo Frazão como presidente da Comissão de Gestão Ambiental e da
necessidade de criação deum comitê dentro do Ministério Público para abordar questões
ambientais, tendo em vista que o primeiro avanço já foi feito que é em decorrência do acordo
com as Cooperativas dos Catadores do Estados de Goiás, sobre o recolhimento de todo o
material reciclável que o Ministério Público produz, para que como forma de auxilio aos
catadores também esteja contribuindo para a redução do material descartado nos lixos e lixões
da capital. Estas cooperativas em Goiânia, somam o total de quinze e todas elas necessitavam do
trabalho em conjunto da COMURG, no entanto o Ministério Público através deste acordo,
disponibilizou 10 caminhões para o recolhimento do material reciclável, tendo sua
independência do órgão da prefeitura anteriormente citado. Além desse auxilio feito pelo MPGO, a contribuição também poderá abranger outros órgãos do estado que se disponibilizarem a
efetuar o mesmo termo de acordo com as cooperativas, contribuindo assim para a renda dos
catadores e para a organização da coleta do lixo em seus locais de atuação. O Sr. Murilo Frazão
teve sua oportunidade de explanar sobre o que a Promotora Suelena Carneiro abordou
garantindo assim maior entendimento aos presentes, reiterando que os resultados já estão sendo
vistos através da primeira cooperativa que deu início ao recolhimento. Agradeceu a
oportunidade e encerrou sua fala. O deputado Simeyzon tomou posse da palavra, demonstrou
que já está utilizando de um dos métodos que o Fórum conheceu que é a utilização das
composteiras, que foi apresentada por Diógenes Aires (SEPLANH) na última reunião. A Sra.
Altair Lopes (FCO) indago ao Sr. Murilo Frazão se as cooperativas tem sensibilizado o MP-GO
a fazer a organização da destinação do lixo, e resposta foi que as cooperativas tem o material de
sensibilização e isso será passado a cada sessão e departamento do órgão de início. O Sr.
Diógenes Aires acrescentou à explanação que as coletas feitas pelas cooperativas muitas vezes
não abrangem apenas matérias recicláveis, mas também produtos que são totalmente
descartáveis e sem reaproveitamento. Após a explanação, o Sr. Marcel Bruno, representante da
AGEHAB, deu início à sua fala demonstrando como estão os avanços dos estudos para
implantação dos modelos de energia em residências, os avanços juntamente com a CELG e o
estudo direto na Agência Goiana da Habitação. Demonstrou o trabalho através de apresentação
de slides (será repassado por e-mail para quem desejar) e explanou como acontecerão os
avanços dos painéis de energia fotovoltaica, que de início ocorrerá na sede da AGEHAB e será
trabalhada a viabilidade de instalação dos projetos em unidades isoladas. Após essa explanação,
o Sr. Adilon Souza, da Associação Goiana de Piscicultores, demonstrou a necessidade de
regulamentação para a utilização de métodos energéticos renováveis e biomassa para a
utilização juntamente à produção. Essa utilização, contribuirá para a produção de energia
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através dos locais de produção piscicultora, o que favoreceria a organização da implementação
desse modelo de produção de energia. Encerrando sua explanação, deu lugar à palavra do
professor Antônio Melo (UFG) que abordou a qualidade da energia elétrica no estado de Goiás
e como funciona sua distribuição e alcance, acrescentando ainda cálculos que demonstram como
são feitos a análise dos custos e gastos. Despediu-se do Fórum, agradecendo o espaço e
apresentando seu substituto o Professor e Engenheiro Enes, também membro docente da
Universidade Federal de Goiás. O Sr. Augusto, membro da CELG, solicitou fala no próximo
fórum para explanação de assuntos relativos à Central Energética e seu planejamento para
organização do fornecimento de energia e sua produção, em decorrência dos níveis de chuva. O
deputado Simeyzon utilizou da palavra para fazer uma rápida explanação sobre o projeto do
“Selo Verde”, que será utilizado pelas empresas e órgãos que desenvolvam projetos em matéria
de energia sustentável e renovável, e também o projeto indicará um membro do fórum para ser
membro do conselho que julgará os projetos. Além disso, explicou sobre as equipes temáticas e
as próximas reuniões onde discutirão os projetos relativos ao Fórum Energético. Além dessa
apresentação, solicitou que a Universidade Federal de Goiás fosse convidada para as próximas
reuniões das comissões temáticas que discutiriam sobre o Selo Verde e os projetos então
abordados durante esse encontro do Fórum Energético. Abordou ainda que há a necessidade de
um encontro com o Secretário Thiago Peixoto, da Secretaria de Desenvolvimento, para dar
andamento da Pauta das Comissões Temáticas. Deixou ainda acordado que a próxima reunião
do Fórum acontecerá no dia vinte e quatro de junho de dois mil e dezesseis, sexta-feira, no
CREA. O deputado ainda citou o congresso Enersolar, realizado em São Paulo, onde ele e o
representante da ACIEG, Júlio César Campos, estarão participando.
Para constar, lavrou-se a presente ata que lida e aprovada será assinada pelo Presidente do
Fórum, Deputado Simeyzon Silveira.

___________________________________
Deputado Simeyzon Silveira
Presidente da Comissão de Minas e Energia
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