DELIBERAÇÃO Nº 55/2015
Aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba,
referente ao Exercício de 2014.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, integrante do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criado pelo
Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no uso de suas atribuições conferidas pela
Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, pelo seu Regimento Interno,
e
Considerando a necessidade de avaliar as atividades do CBH Paranaíba referentes ao Exercício de 2014,
DELIBERA:
Art. 1º Fica aprovado o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba –
CBH Paranaíba, anexo, referente ao Exercício de 2014.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
Itumbiara - Goiás, 25 de junho de 2015.

BENTO DE GODOY NETO
Presidente do CBH Paranaíba

DEIVID LUCAS DE OLIVEIRA
Secretário do CBH Paranaíba

Relatório Anual das Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – Exercício 2014

Atividades desenvolvidas no ano de 2014


A Secretaria Executiva apresenta o Relatório de Atividades do CBH Paranaíba referente ao ano de 2014,
através da execução bem sucedida de todas as etapas abaixo descritas:
1. No dia 16 de janeiro, em Goiânia/GO, foi realizada reunião Diretoria do CBH Paranaíba para
alinhamento das atividades do primeiro bimestre.
2. No dia 28 de janeiro, em Uberlândia/MG, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com a
empresa Dois Comunicação para definição dos ajustes finais da estrutura do novo site do CBH
Paranaíba.
3. No dia 06 de fevereiro, em Brasília/DF, aconteceu a 3ª Reunião do GT São Marcos, na qual foi
apresentado documento com subsídios para a discussão da compatibilização da geração da energia
hidrelétrica com expansão da agricultura irrigada.
4. No dia 13 de fevereiro, em Uberlândia/MG, aconteceu a 1ª Reunião dos Grupos de Trabalho:
Agência e Cobrança, Capacitação e Educação Ambiental, com eleição da Coordenadoria e Relatoria
dos referidos GTs, foi eleito para Coordenar o GT Agência e Cobrança o senhor Wilson de Azevedo
Filho e como relator o senhor Antônio Eustáquio Vieira. O senhor Max Whendell Lima, foi eleito
para Coordenar o GT Capacitação e escolhido para Relatoria o senhor Everton Luiz de Miranda. A
senhora Kharen Araújo Teixeira foi eleita para Coordenadoria do GT Educação Ambiental e a
senhora Leila Rezende para relatoria. Na oportunidade foram aprovados os cronogramas de reuniões
dos referidos Grupos de Trabalho.
5. No dia 18 de fevereiro, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou da 79ª Reunião
da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos, em reunião conjunta com Câmara
Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras, ocasião em que
foi discutida a proposta de enquadramento da Bacia do Rio Paranaíba.
6. No dia 19 de fevereiro, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba esteve em reunião com a
Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), para discutir a participação do Comitê nas definições de áreas
prioritárias para medidas compensatórias nos processos de licenciamento ambiental
7. No dia 27 de fevereiro, em Brasília/DF, aconteceu a 3ª Reunião do Grupo de Trabalho Indicadores
de Potencialidade de Conflitos (GTIPC), foram discutidos os conceitos sobre os indicadores
constantes do Anexo 3 do PRH Paranaíba.
8. No dia 13 de março, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou do Evento Diálogo
Político OCDE/Brasil sobre Governança da Água. O evento busca o fortalecimento do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) para que se atenda aos desafios

atuais e futuros, além de fornecer diretrizes e orientações para melhorar a capacidade de lidar com
um ambiente institucional e territorial complexo e variado, como é o caso do Brasil.
9. No dia 18 de março, em Cachoeira Dourada/GO, o Presidente do CBH Paranaíba proferiu
apresentação para os colaboradores da Usina Endesa Cachoeira, com abordagem geral do PRH
Paranaíba, qualidade da água, valor econômico, racionalização e preservação, nas atividades
desenvolvidas pela empresa em comemoração ao Dia Mundial da Água.
10. No dia 19 de março, em Uberlândia/MG, foi realizada reunião com as Diretorias dos Comitês de
rios afluentes ao Paranaíba, com o objetivo de promover a integração entre os Comitês e estruturar
as políticas de recursos hídricos em prol de uma gestão efetiva e participativa. Durante o evento,
foram entregues aos Presidentes dos Comitês, os Planos de Ação de Recursos Hídricos das Unidades
de Gestão Hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (PARH).
11. No dia 19 de março, em Uberlândia/MG, foi realizada a 1ª Reunião do GT Plano, na oportunidade a
senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli, representante da Federação das Indústrias do Estado de
Goiás – FIEG, foi eleita para Coordenar o grupo e o senhor Ivan Bispo, representante da Associação
Amigos das Águas foi escolhido para relatoria.
12. No dia 19 de março, em Uberlândia/MG, foi realizada a 25ª Reunião da CTPI, entre os assuntos
tratados, foi definido que seria convidado para proferir apresentação na próxima reunião da CTPI
um técnico especialista em Segurança de Barragem, com o objetivo de subsidiar as discussões sobre
a criação de GT que trate do tema Segurança de Barragens. Também foi discutido à ampliação das
vagas do setor de abastecimento na composição do Grupo de Trabalho Agência e Cobrança
(GTAC). A ampliação foi negada, permanecendo o setor com duas vagas, respeitando a
proporcionalidade dos demais segmentos. Foi informado que a empresa Caramuru Alimentos,
representante do segmento hidroviário, abriu mão das vagas junto à CTPI e junto ao GTAC. Os
membros da CTPI, definiram que as vagas do segmento continuarão à disposição da empresa.
13. No dia 20 de março, em Uberlândia/MG, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com a
Secretaria Executiva para alinhamento das atividades do segundo bimestre e com a agência Franco
Propaganda, ocasião em que foi apresentada a proposta para o vídeo e para o folder institucional do
Comitê.
14. Nos dias 20 e 21 de março, em Uberlândia/MG, foi realizada a 3ª Oficina do GT Agência e
Cobrança, com apresentação da posição institucional dos Órgãos Gestores de Goiás, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul sobre a implementação da Cobrança e Agência e perspectivas de atuação na
bacia do rio Paranaíba; a experiência da cobrança pelo uso de recursos hídricos e agência na Bacia do
Rio Doce; entidade equiparada do rio Araguari: o que é e o que faz, estrutura e adaptações
necessárias para se tornar a entidade delegatária do Paranaíba; a experiência da AGB Peixe Vivo
como entidade delegatária; Base legal, alternativas jurídicas e forma de escolha das agências;
Conceito, base legal e panorama da cobrança pelo uso de recursos hídricos no País.
15. No dia 21 de março, em Goiânia/GO, o Presidente do CBH Paranaíba participou da comemoração
do Dia da Água, na Escolinha da Saneago. O evento premiou os vencedores do concurso
“Conhecendo o Meia Ponte”, que contou com a participação de alunos das primeiras e segundas
fases, nas categorias redação, maquete e projeto.

16. No dia 25 de março, em Belo Horizonte/MG, membros da Diretoria do CBH Paranaíba,
participaram do lançamento da Semana das Águas - Ciência e Inovação na Gestão das Águas,
promovida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). A participação teve como foco o
fortalecimento e integração com o Órgão Gestor.
17. No dia 31 de março, em Brasília/DF, foi realizada a 4ª Reunião do GTIPC, foi apresentado pelo
Prof. Dr. Afonso Henriques Moreira Santos, professor titular de Engenharia Hídrica da UNIFEI
(Universidade Federal de Itajubá), a visão do setor sobre conflitos e a avaliação sobre os indicadores
de potencialidade de conflitos contidos no Anexo 3. No que se refere aos indicadores de
potencialidade de conflitos, o Prof. Afonso colocou sua avaliação de que os indicadores “Geração
Elétrica por fontes não hídricas” e “Potencial de Geração Elétrica” não deveriam constar por não
representarem efetivamente potencial de conflito pelo uso da água. Durante a reunião dos membros
do GTIPC aprovaram encaminhar para CTPI a solicitação de prorrogação das atividades do GTIPC
por mais 6 meses.
18. No dia 07 de abril, em Uberlândia/MG, foi realizada a 2ª Reunião do GT Capacitação, foi elaborado
esboço do Plano de Capacitação. Os membros do grupo definiram que os conselheiros do CBH
Paranaíba serão consultados sobre os três temas que consideram mais importantes para serem
abordados Programa de Capacitação Interna.
19. No dia 09 de abril, em Cassilândia/MS, o Professor Atílio Piolli participou da Reunião para
instalação do Comitê de Bacia dos rios Santana e Aporé, representando a Diretoria do CBH
Paranaíba.
20. No dia 10 de abril, em Uberlândia/MG, foi realizado o Workshop “Desafios na Implementação do
Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba”, com o objetivo de discutir os
desafios que se apresentam, com representantes de Usuários, Poder Público e Sociedade Civil.
21. No dia 11 de abril, em Rio Quente/GO, foi realizada a 2ª Reunião do GT Educação Ambiental, foi
apresentado pelo senhor Marcos Cabral o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio
Paranaíba – PRH Paranaíba, com destaque para o componente Educação Ambiental. A senhora
Maria Luiza Bonazzi, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação e
Mobilização do CBH dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí proferiu apresentação sobre a
experiência na elaboração do Plano de Educação Ambiental do referido Comitê.
22. No dia 22 de abril, em Goiânia/GO, foi realizada a 4ª Reunião do GT São Marcos.
23. No dia 22 de abril, em Goiânia/GO, foi realizada reunião de acompanhamento do contrato de
gestão, com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas no primeiro trimestre.
24. No dia 22 de abril, em Goiânia/GO, foi realizada a 4ª Oficina do GT Agência e Cobrança, foi feita
uma apresentação sobre a posição institucional da Adasa para a implementação de Agência e
Cobrança e perspectiva de atuação na bacia do rio Paranaíba; também foi apresentado o modelo
operacional da agência (cobrança, conta, contabilização por sub bacia, agência única, etc.); e
também uma apresentação sobre os pontos a serem compatibilizados nas legislações de Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e, do Distrito Federal visando possibilitar a instituição de uma
Agência única na bacia do rio Paranaíba.

25. No dia 23 de abril, em Goiânia/GO, foi realizada a 13ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. Na
oportunidade o senhor Leonardo Sampaio Costa, representante da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, das Cidades, do Planejamento e da Ciência e Tecnologia, foi eleito para o cargo de 1º
Vice Presidente do CBH Paranaíba. A senhora Maria Silvia Rossi, Presidente do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos do Distrito Federal, apresentou proposta de refinamento do enquadramento das
águas superficiais no DF pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Foram aprovados os
seguintes documentos: Deliberação nº 45/2014 – Relatório de Atividades do CBH Paranaíba,
exercício 2013; Deliberação nº 46/2014 - dispõe sobre a utilização da Logomarca do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e a Moção nº 009/2014 em agradecimento ao Professor Paulo
Salles pelo dedicado e comprometido trabalho à frente do CBH Paranaíba.
26. No dia 29 de abril, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com a Secretaria
Executiva para alinhamento das atividades do terceiro bimestre.
27. No dia 29 de abril, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com os Dirigentes
da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (ADASA) para entrega
do Resumo Executivo do PRH Paranaíba.
28. No dia 30 de abril, em Brasília/DF, foi realizada a 5ª Reunião do GTIPC,
O senhor Raoni Rosa Rodrigues realizou uma palestra a pedido da ANGÁ sobre o estado da arte dos
ecossistemas aquáticos. Foi abordado ainda uma
avaliação sobre os indicadores de potencialidade de conflitos contidos no Anexo 3.
O
senhor
Fernando Rodriguez realizou apresentação sobre a irrigação no Brasil, sua história, eficiência, novos
métodos, coeficiente de retorno de água. Foi destacada a interdependência entre a irrigação e outros
fatores como energia, solos e etc.
29. No dia 05 de maio, em Ituiutaba/MG, aconteceu a 3ª Reunião do GT Capacitação, foram
consolidados os temas sugeridos pelos conselheiros do CBH Paranaíba para as capacitações e a
metodologia a ser utilizada.
30. No dia 09 de maio, em Catalão/GO, foi realizada a 3ª Reunião do GT Educação Ambiental, foi
apresentado pelo Professor Sylvio Andreozzi, Coordenador CTPI, o diagnóstico da Bacia do Rio
Paranaíba com ênfase nos problemas ambientais e o Relatório da Oficina de Planejamento do CBH
Paranaíba, com destaque para temática de Educação Ambiental.
31. Nos dias 22 e 23 de maio, em Goiânia/GO, foi realizada a 5ª Oficina do GT Agência e Cobrança. O
senhor Wilde Cardoso, representante da Agência Nacional de Águas, fez uma apresentação sobre a
personalidade jurídica para Agência do Paranaíba. O senhor Bento de Godoy, Superintendente de
Recursos Hídricos da SEMARH-GO, apresentou de forma geral a Política de Recursos Hídricos do
Estado e a situação atual da implementação de cada instrumento de gestão. O senhor Giordano
Bruno, representante da Agência Nacional de Águas, apresentou uma minuta de deliberação com
sugestões de mecanismos de cobrança para bacia do Paranaíba.
32. No dia 23 de maio, em Goiânia/GO, foi realizada a 26ª Reunião da CTPI. O senhor Hélder Naves
Torres (Ambital Consultoria Ambiental) proferiu apresentação sobre a Lei 12.334/2010 que
estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Foi aprovada Portaria CTPI nº 27/2014 –

instituiu o Grupo de Trabalho de Revisão Regimental. A CTPI aprovou a prorrogação das atividades
do GT IPC até outubro de 2014 e do GT Capacitação até agosto de 2014.
33. No dia 29 de maio, em Itumbiara/GO, foi realizada a 1ª Reunião de Integração entre a Diretoria do
CBH Paranaíba, as Diretorias dos Comitês instalados na bacia do Rio Paranaíba e Órgãos Gestores.
Na oportunidade foi entregue aos presentes o Resumo Executivo do PRH Paranaíba e teve início as
discussões para realização do 1º Seminário de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
34. Entre os dias 02 e 06 de junho, em Goiânia/GO, o CBH Paranaíba em parceria com a Agência
Municipal de Meio Ambiente de Goiânia realizou a Semana Sementes do Amanhã - Água e
Saneamento, em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Foram oferecidos minicursos ao
público participante, inclusive para elaboração de Planos de Saneamento Básico
35. No dia 10 de junho, em Chapadão do Sul/MS, o Professor Atílio Piolli participou da Reunião Pró
Comitê de Bacia dos rios Santana e Aporé, representando a Diretoria do CBH Paranaíba.
36. No dia 16 de junho, em Itumbiara/GO, foi realizada a 4ª Reunião do GT Capacitação, foi definida a
organização cronológica dos temas a serem ministrados na capacitação e estruturação do plano de
capacitação.
37. No dia 24 de junho, em Itumbiara/GO, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do GT Educação
Ambiental. A senhora Tatiane Goulart, Diretora de Meio Ambiente da Agência de Meio Ambiente
de Itumbiara, explanou sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional de
Educação Ambiental e as Legislações referentes à Educação Ambiental dos Estados de Minas Gerais
e Goiás e, do Distrito Federal. A senhor Simone Neves, Assessora de Comunicação do CBH
Paranaíba, apresentou sobre a Educomunicação. Foi definido a estrutura do Plano de Educação
Ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba.
38. No dia 07 de julho, em Uberlândia/MG, foi realizada a 5ª Reunião do GT Capacitação, para
conclusão do Plano de Capacitação Interna para os membros do CBH Paranaíba.
39. No dia 24 de julho, em Goiânia/GO, foi realizada reunião de acompanhamento do contrato de
gestão, para avaliar as atividades desenvolvidas no segundo trimestre.
40. No dia 24 de julho, em Goiânia/GO, a Diretoria do CBH Paranaíba se reuniu com a Secretaria
Executiva para alinhamento das atividades do quatro bimestre.
41. Nos dias 30 e 31 de julho, em Brasília/DF, foi realizada a 2ª Reunião do GT Agência e Cobrança. O
senhor Giordano Bruno, representante da ANA, apresentou, mais uma vez, uma sugestão de minuta
de deliberação que dispõe sobre os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos de
domínio da união na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e foram feitas várias simulações com
diversas formas de metodologia. O senhor Sérgio Razera, Presidente da Fundação Agência das
Bacias dos Rios PCJ, falou a respeito da experiência da Agência de Bacia do PCJ. O senhor
Francisco José de Toledo, Presidente da Fundação Agência da Bacia do Alto Tiete, apresentou a
cobrança pelo uso das águas na bacia do Alto Tietê.

42. No dia 01 de agosto, em Goiânia/GO, foi realizada a 4ª Reunião do GT Educação Ambiental, foram
definidos o objetivo geral do Plano de Educação do CBH Paranaíba; os objetivos específicos e a
metodologia.
43. No dia 02 de agosto, em Goiânia/GO, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do GT Educação
Ambiental, foram criados e editados oito spots de rádio com a temática recursos hídricos e educação
ambiental.
44. Entre os dias 04 e 13 de agosto, foi realizada Oficina de Capacitação, modelo EAD, com o objetivo
de capacitar os pontos focais de cada Comitê instalado na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba que
trabalhem direta ou indiretamente com comunicação.
45. No dia 11 de agosto, em Brasília/DF, aconteceu a 6ª Reunião do GTIPC. Por mais uma vez esteve
em discussão o Anexo 3 do PRH Paranaíba, foi definido pelos membros do grupo que será inserido
na tabela de indicadores (Tabela 01 do Anexo 3) uma coluna constando as atribuições e instâncias
regulatórias em que estes indicadores devem ser considerados; o indicador “Potencial de Geração
Elétrica” será retirado e o indicador “Geração Elétrica por Fontes não hídricas”, foi apresentada
proposta para unifica-lo ao indicador “Usos Competitivos da Água”.
46. No dia 21 de agosto, em Itumbiara/GO, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com o Prefeito
da cidade de Itumbiara - GO, para assinatura do 1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itumbiara, o CBH Paranaíba e a ABHA.
47. No dia 21 de agosto, em Itumbiara/GO, foi realizada a 2ª Reunião de Integração entre a Diretoria do
CBH Paranaíba, as Diretorias dos Comitês instalados na bacia do Rio Paranaíba e Órgãos Gestores.
Foi definida a pauta do 1º Seminário de Integração e elaborada a Agenda de Integração Permanente
que será assinada pelos Comitês instalados na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
48. No dia 21 de agosto, em Itumbiara/GO, foi realizada a 1ª Reunião do GT Revisão Regimental, na
oportunidade o Professor Sylvio Luiz Andreozzi foi eleito para Coordenar o GT e o senhor
Leonardo Sampaio Costa para relatoria, também foi definido o cronograma de atividades do grupo.
49. Nos dias 21 e 22 de agosto, em Itumbiara/GO, foi realizada a 27ª Reunião da CTPI. A senhora
Jackeline Fleury (SEMARH-GO) e o senhor Andrei Mora (Cobrape) apresentaram os estudos
realizados para elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás. Também foram
aprovados os seguintes documentos: Minuta de Deliberação que define as normas para concessão
de diárias aos membros do CBH Paranaíba; Programa de Capacitação Permanente dos Membros do
CBH Paranaíba e da Câmara Técnica de Planejamento Institucional; Minuta de Moção que
recomenda aos Comitês das Bacias Hidrográficas Afluentes da Bacia do Rio Paranaíba que na
elaboração e revisão dos Planos, seja incluso capítulo sobre Segurança de Barragem; Minuta de
Moção que solicita aos Conselhos de Recursos Hídricos que incluam na legislação pertinente à
elaboração e revisão dos Planos de Bacia, estudos referentes à influência das barragens na gestão dos
recursos hídricos; Minuta de Moção que solicita aos Governos de Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e do Distrito Federal, que elaborem o cadastro das barragens não enquadradas na
Lei 12.334/10 e determinem aos empreendedores, a elaboração do Plano de Ação de Emergência;
Minuta de Moção que propõe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e aos Conselhos

de Recursos Hídricos dos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal
que regulamentem a elaboração de Plano de Ação de Emergência para barragens.
50. No dia 17 de setembro, em Uberlândia/MG, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com a
Secretaria Executiva para alinhamento do Seminário de Segurança de Barragens e definir estratégias
para o sexto bimestre.
51. No dia 18 de setembro, em Uberlândia/MG, foi realizado o Seminário Segurança de Barragens no
contexto do SINGREH, com o objetivo de entender e orientar o papel de um Comitê de Bacia na
temática, de acordo com as competências legais estabelecidas. O Seminário teve mais de 150
participantes.
52. No dia 18 de setembro, em Uberlândia/MG, foi realizada a 9ª Reunião Extraordinária do CBH
Paranaíba. Foram aprovados os seguintes documentos: Moção nº 10, de 18 de setembro de 2014 Recomenda aos Comitês instalados na Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba que na elaboração e
revisão dos Planos de bacia, seja incluído um capítulo que aborde aspectos relativos a segurança,
quantidade e descrição das Barragens em sua área de atuação e Moção nº 11, de 18 de setembro de
2014 - Recomenda ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e aos Conselhos de Recursos
Hídricos das unidades da federação que compõem a Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba que
incluam na legislação pertinente à elaboração e revisão dos Planos de Bacia, a exigência de estudos
referentes à influência das Barragens nos recursos hídricos com dados quantitativos, descritivos e de
segurança em sua área de atuação.
53. Nos dias 22 e 23 de setembro, em Itumbiara/GO, aconteceu a 3ª Reunião do GT Agência e
Cobrança. Os representantes do setor usuários apresentaram documento referente ao posicionamento
para implementação da cobrança na Bacia do Paranaíba.
54. No dia 24 de setembro, em Brasília/DF, aconteceu a 7ª Reunião do GT IPC. Foi aprovada minuta de
deliberação que define os novos indicadores de potencialidade de conflito em substituição aos do
Anexo III do PRH Paranaíba.
55. No dia 03 de outubro, em Uberlândia/MG, aconteceu a 5ª Reunião do GT Educação Ambiental.
56. No dia 09 de outubro, a Diretoria do CBH Paranaíba visitou à nascente do rio Paranaíba para avaliar
a situação e também conhecer melhor o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
da cidade de Rio Paranaíba - MG.
57. Nos dias 15 e 16 de outubro, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou do
Seminário para o Diálogo Político sobre Governança da Água para o desenvolvimento do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
58. No dia 16 de outubro, em Uberlândia/MG, foi realizada reunião de acompanhamento do contrato de
gestão, para analisar as atividades desenvolvidas terceiro trimestre.
59. Nos dias 16 e 17 de outubro, em Uberlândia/MG, aconteceu a 28ª Reunião da CTPI. Foi aprovada a
Minuta de Deliberação que aprova os novos indicadores de potencialidade de conflitos, em
substituição aos do Anexo III do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
60. Nos dias 29 e 30 de outubro, em Belo Horizonte/MG, o Secretário do CBH Paranaíba, participou
do Encontro de Entidades Delegatárias. O objetivo foi debater e apresentar propostas para superar os

desafios de sustentabilidade financeira e administrativa das Entidades Delegatárias que possuem as
funções de Agência de Bacia.
61. No dia 04 de novembro, em Uberlândia/MG, o Presidente e Secretário do CBH Paranaíba,
participaram de reunião com a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio
Ambiente de Minas Gerais e os Comitês de Bacias Hidrográficas com o objetivo de discutir um
plano de ação para enfrentamento da escassez de recursos hídricos.
62. Nos dias 11 e 12 de novembro, em Goiânia/GO, aconteceu a 4ª Reunião do GT Agência e
Cobrança. Foi apresentado o potencial de arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
nas águas de domínio da União e nos afluentes mineiros do rio Paranaíba. Foi aprovado que a função
de Agência de Água da Bacia hidrográfica do rio Paranaíba será exercida por entidade com natureza
jurídica de associação civil sem fins lucrativos, mediante delegação.
63. No dia 13 de novembro, em Goiânia/GO, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com a
Secretaria Executiva para alinhamento das atividades finais do ano de 2014, aprovação da cartilha
sobre uso racional da água, aprovação de spots produzidos pelo Grupo de Trabalho Educação
Ambiental e definição de estratégias para incentivar a participação dos membros nas Reuniões
Plenárias e da CTPI.
64. Nos dias 20 e 21 de novembro, em Rio Verde/GO, foi realizada a 14ª Reunião Ordinária do CBH
Paranaíba. Foram aprovados os seguintes documentos: Deliberação nº 48/2014 que aprova os novos
indicadores de potencialidade de conflito em substituição aos do Anexo III do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, conforme determinação do CBH Paranaíba e dá
outras providências. Programa de Capacitação interna para os membros do CBH Paranaíba. Moção
nº 12/2014 - Recomenda aos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos de Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e Distrito Federal e à Agência Nacional de Águas que elaborem ou atualizem o
cadastro de barragens com as respectivas classificações por categoria de risco, dano potencial
associado e pelo seu volume, sejam essas enquadradas ou não na Lei 12.334/10 e que seja
encaminhado ao Comitê, um relatório analítico de situação na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
Moção nº 13/2014 - Recomenda que os órgãos estaduais e distrital em conjunto com a Agência
Nacional de Águas e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano apresentem
planejamento relativo à Segurança Hídrica e eventos críticos.
65. Entre os dias 23 e 28 de novembro, Maceió/AL, aconteceu o XVI Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas. O CBH Paranaíba esteve representado pelo seu Presidente, 1º Vice Presidente,
Secretário e pelos membros da Plenária, senhora Helenir Serabion Cobra, representante do Poder
Público, senhor Wilson Akira Shimizu, representante da Sociedade Civil e senhora Sara Hatem
Honorato, representante dos usuários.

