PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
Triênio 2008-2011
(Proposta aprovada na Oficina de Planejamento do CBH-Paranaíba - Goiânia-GO, 6 e 7 de Agosto de 2008)

1. PROMOÇÃO DE VISIBILIDADE AO CBH-PARANAÍBA
Ação

Executor

Participação
do Comitê

Atividades
Complementares

SEMESTRES
Estratégias

2008
2º

1.1. Elaboração de um Plano de
Comunicação.

1.2. Criação de logomarca para
o CBH-Paranaíba.

1.3. Criação de programa para
sistematização e divulgação
de boas práticas na bacia.
1.4. Inserção da bacia do rio
Paranaíba no Programa de
Revitalização de Bacias
Hidrográficas em Situação
de Vulnerabilidade e
Degradação Ambiental.
1.5. Realização de concurso de
fotografias.

1.6. Realização de capacitação
em gestão de recursos
hídricos.

Comitê

CTPI

ANA

Diretoria e
CTPI

Comitê

SECEX

Ministério do
Meio
Ambiente

Diretoria

ANA e Comitê

SECEX

ANA e
Instituições de
Ensino
Superior

Diretoria e
CTPI

- Levantamento de
informações institucionais,
canais de comunicação,
possíveis parcerias.

- Criação de um Grupo de Trabalho para
Comunicação Social (indicações em anexo);

- Realizar concurso para a
escolha da logomarca do
CBH-Paranaíba;
- Elaborar edital do concurso
para escolha da logomarca.

- Criar uma comissão para definir o edital,
com os critérios, divulgação e premiação
(indicações em anexo);
- Utilizar modelo de edital a ser fornecido
pela ANA à comissão;
- O edital de abertura deverá ser publicado
até set/08 e o do resultado até dez08.

- Criar um Grupo de Trabalho para
Capacitação (indicações em anexo);
- Deve ser dirigida para os usuários de água,
sociedade civil organizada e prefeituras
municipais;
- Deve-se dar preferência às áreas onde não
existam comitês estaduais instalados.

2009
1º

2°

2010
1°

2°

2011
1°

2. ESTRUTURAÇÃO DO CBH-PARANAÍBA
Ação

Executor

Participação
do Comitê

Atividades
Complementares

SEMESTRES
Estratégias

2008
2º

2.1. Definição das unidades
territoriais de gestão e
planejamento na bacia do
Paranaíba.

CERH dos
Estados de
MG, GO, MS
e o DF

2.2. Criação, estruturação e
consolidação dos comitês
estaduais e do DF.

Governos do
Distrito
Federal e dos
Estados de
MG, GO e MS

Diretoria

ANA e
parceiros

Diretoria

2.3. Criação e manutenção de
uma Unidade Administrativa
Regional - UAR da ANA para
fortalecimento da secretaria
executiva.
2.4 Elaboração de Programa de
Qualificação Permanente
dos membros do CBHParanaíba

Instituições de
Ensino
Superior

Diretoria e
CTPI

- Elaborar estudo
preliminar com subsídios
técnicos para a definição
da base territorial.
- Realinhar os processos
eleitorais nos comitês já
instalados;
- Promover a instalação de
comitês já criados e criar e
instalar novos comitês;
- Estruturar e fortalecer os
comitês existentes;
- Adequar o Regimento
Interno do CBH-Meia
Ponte.
- Formalizar as parcerias
por meio de Acordo de
Cooperação.

2009
1º

2°

2010
1°

2°

2011
1°

- Articular com os governos estaduais e do
DF, a regulamentação das bases territoriais
em cada estado e no DF.

- Envolver os Representantes Regionais
eleitos, na ação;
- Criar Grupo de Trabalho para Comitês (GT
Comitês), vinculado à Diretoria do CBHParanaíba;

- Criar a UAR em 2008;
- Incorporar novos parceiros aos já existentes,
inclusive os Estados e o Distrito Federal.
- Elaborar o programa ainda em 2008;
- Criar Grupo de Trabalho de Capacitação;
- Deve ter articulação com outros comitês e
parceiros institucionais com experiência em
processos de qualificação;
- Deve ser vinculado às demais ações
estratégicas do comitê

CTPI

3. IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Ação

Executor

Participação
do Comitê

Atividades
Complementares

SEMESTRES
Estratégias

2008
2º

3.1. Imediato Levantamento e
consolidação de informações
sobre a bacia.

ANA e
participação
dos Estados

CTPI e
Diretoria

- Criação de Grupo Técnico (GT Plano), na
próxima reunião da CTPI, para acompanhar a
elaboração dos estudos
- Apresentação na 1ª reunião ordinária de 2009

2009
1º

2°

2010
1°

2°

2011
1°

3.2 Elaborar do Termo de
Referência (TDR) para
execução do Plano de
Recursos Hídricos.

ANA e
participação
dos Estados

CTPI e
Diretoria

3.3. Elaboração do Plano de
Recursos Hídricos e do
Enquadramento dos Corpos
d’água da bacia do rio
Paranaíba.

ANA e
participação
dos Estados

CTPI e
SECEX

3.4. Readequação do Convênio
de Integração do Paranaíba

Comitê

Diretoria

3.5. Participação efetiva dos
órgãos gestores estaduais
de recursos hídricos e da
ANA nas ações
estabelecidas no
cronograma de execução do
Plano de Trabalho do
Convênio de Integração.

Comitê

Diretoria

3.6. Implementação do Plano de
Recursos Hídricos e
Enquadramento.

Comitê,
Órgãos
Gestores e
CERHs

Diretoria e
CTPI

- Criação de Grupo Técnico (GT Plano) para
acompanhar a elaboração do TDR
- Deverá ser elaborado um plano para o CBHParanaíba, não integrado, que contemple
igualitariamente aspectos normativos e de
investimentos;
- Deverá aproveitar os estudos existentes;
- Deverá induzir a discussão junto aos comitês
afluentes e aos Conselhos de Recursos
Hídricos, onde não existirem comitês;
- O Enquadramento deverá ser proposto para
toda a bacia. Entretanto sua aprovação será
discutida apenas para os rios de domínio da
União. Nos rios de domínio dos Estados o
Enquadramento será negociado junto aos
comitês existentes.
- Sugestões de adaptações às fases da META
C:
Fase 1: Integração das bases de dados
existentes de outorgas e cadastros de usuários
ao CNARH, de modo que este se adapte às
necessidades dos bancos de dados estaduais
pré-existentes;
Fase 2: Harmonização de procedimentos de
outorga na bacia, para os principais setores
usuários, iniciando pela irrigação;
Fase 3: Cadastro de usuários na sub-bacia
piloto (São Marcos)
- Sugestão de readequação do cronograma
quanto às datas (nas fases C, D, E e F);
- Caso o ofício da Diretoria não seja atendido,
deverá ser proposta e votada uma moção, na
reunião plenária de dezembro de 2008.
- A implementação do Sistema de
Informações, o Cadastro de usuários da
bacia e a Regularização dos usos (outorga)
foram considerados pré-requisitos para a
discussão sobre a cobrança;
- Caso o ofício da Diretoria não seja atendido,
deverá ser proposta e votada uma moção, na
reunião plenária de dezembro de 2008.
- Criar um Grupo de Trabalho (GT Plano) para
acompanhamento da implementação do Plano
e Enquadramento.

ANEXO

GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES
Grupo/Comissão

Indicação de Membros

GT - Comunicação

Mara Moscoso, Milton Mendonça; Silvio Carrilho;
Carolina Martine (AMEDI); Sidinéa Faria Gonçalves;
Marlúcio Ferreira; Angélica Melo; André Luiz Moura;
Sylvio Andreozzi

GT - Plano

A definir

GT - Capacitação

A definir

Comissão do concurso da
Logomarca
Comissão do concurso de
fotografias

Indicação de Coordenação
Mara Moscoso

Sylvio Andreozzi; Joanaldo Teixeira e Eliane Ribeiro

Sylvio Andreozzi

A definir

Marlúcio Ferreira

Objetivo

