DELIBERAÇÃO Nº 73/ 2017
Aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba,
referente ao Exercício de 2016.
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 2016,
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 2016.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor nesta data.
Itumbiara - GO, 29 de junho de 2017.

BENTO DE GODOY NETO
Presidente do CBH Paranaíba

LEONARDO SAMPAIO COSTA
Secretário do CBH Paranaíba

Relatório Anual das Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – Exercício 2016

Atividades desenvolvidas no ano de 2016


A Secretaria Executiva apresenta o Relatório de Atividades do CBH Paranaíba referente ao ano de 2016,
através da execução bem sucedida de todas as etapas abaixo descritas:
1. No dia 26 de janeiro, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou de reunião
realizada pela Agência Nacional de Águas para debater as condicionantes mínimas a serem fixadas
na outorga que será concedida para exploração dos recursos hídricos de Ilha Solteira e Três Irmãos.
2. Nos dias 04 e 05 de fevereiro, em Uberlândia/MG, foi realizada a 14ª Reunião do GT Agência e
Cobrança. Foi finalizada a proposta de edital para seleção de entidade delegatária ou equiparada para
desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
3. No dia 17 de fevereiro, em Campo Grande/MS, o Presidente do CBH Paranaíba fez visita técnica ao
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul para conhecer o sistema de gerenciamento de
recursos hídricos do estado.
4. Nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Goiânia/GO, foi realizada a 35ª da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional do CBH Paranaíba, com a aprovação dos seguintes itens: minuta de
deliberação que define o calendário e procedimentos para revisão do Plano de Recursos Hídricos do
CBH Paranaíba e definição conjunta de prioridades para outorga de direito de uso de recursos
hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos e minuta de deliberação que define a proposta de
edital para seleção de entidade delegatária ou equiparada para desempenhar as funções de Agência
de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
5. Nos dias 10 e 11 de março, em Goiânia/GO, foi realizada a 12ª Reunião Extraordinária do CBH
Paranaíba, com a aprovação dos seguintes documentos: Deliberação nº 60/2016 que aprova
calendário e procedimentos para definição de prioridades para outorga de direito de uso de recursos
hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos a montante da UHE Batalha, em sua área de
atuação, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba;
Deliberação nº 61/2016 que dispõe sobre mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos
hídricos de domínio da União, propõe as acumulações, derivações, captações e lançamentos de
pouca expressão na bacia hidrográfica do rio Paranaíba e dá outras providências e Deliberação nº
62/2016 que aprova o Edital Nº 01/2016 de seleção da Entidade Delegatária para desempenhar
funções de Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
6. No dia 22 de março, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou do Seminário sobre a
crise hídrica e a segurança de barragens no Brasil, realizado pela Agência Nacional de Águas.
7. No dia 31 de março, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou de reunião com a
Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos da
Agência Nacional de Águas para tratar dos assuntos referentes à cobrança pelo uso de recursos
hídricos na bacia do rio Paranaíba; seleção de Entidade Delegatária para desempenhar as funções de

Agência de Água do CBH Paranaíba e das atividades para revisão do PRH Paranaíba: definição de
prioridades na bacia do rio São Marcos.
8. No dia 07 de abril, em Brasília/DF, o Vice Presidente do CBH Paranaíba, senhor Deivid Oliveira,
participou da Oficina do Projeto de Desenvolvimento do Sistema Nacional de Recursos Hídricos –
DesenvolveRH, que tem como objetivo ter programas de desenvolvimento de pessoas por
competências para os seguintes públicos alvo: Órgãos Gestores Estaduais, Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos e Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 9 Comitês de Bacias Hidrográficas
Interestaduais, Entidades Delegatárias de Agências de Águas e Agência Nacional de Águas.
9. Nos dias 14 e 15 de abril, em Brasília/DF, foi a realizada a 36ª Reunião da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional, com apresentação e manuseio do banco de dados da proposta de
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Paranaíba e discussão e proposição de áreas prioritárias
para o enquadramento da bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
10. No dia 20 de abril, em Patrocínio/MG, o senhor Fernando Faria, Coordenador da Câmara Técnica
de Planejamento Institucional, participou da Reunião do CBH Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba
para apresentar o calendário e procedimentos para definição de prioridades para outorga de direito
de uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos, a montante da UHE Batalha,
em sua área de atuação, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba.
11. No dia 25 de abril, em Goiânia/GO, foi realizada Reunião de Diretoria para alinhamento das
atividades do 2º trimestre, com foco nas discussões do processo de mobilização para Revisão do
Plano de Recursos Hídricos do CBH Paranaíba: prioridades para outorga de direito de uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos.
12. No dia 21 de junho, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba, senhor Bento de Godoy,
participou de reunião entre Agência Nacional de Águas, IBAMA e Ministério Público de Goiás para
discutir medidas e ações sobre o aproveitamento hidrelétrico e os demais usos da água na bacia do
rio Paranaíba.
13. No dia 23 de junho, em Uberlândia/MG, foi realizada a 17ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba,
com apresentação do Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento de Esgotos
Urbanos, proferida pela senhora Gisela Foratini (Diretora de Planejamento da Agência Nacional de
Águas) e aprovação dos seguintes documentos: Deliberação nº 63/2016 que aprova o Relatório
Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba - CBH Paranaíba, referente
ao Exercício de 2015; Deliberação nº 64/2016 que institui a Comissão de Julgamento para seleção
da Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba e Deliberação nº 65/2016 que aprovou a minuta do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão nº 006/2012, celebrado entre ANA e a ABHA.
14. Entre os dias 03 e 08 de julho, em Salvador/BA, a Diretoria do CBH Paranaíba e as conselheiras
Angélica Melo e Verônica Nogueira participaram do XVIII Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas – XVIII ENCOB.
15. Entre os dias 05 e 06 de julho, em Salvador/BA, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da 93ª
Reunião da Câmara Técnica de Cobrança do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para
discussão da Deliberação nº 61/2016 que dispõe sobre mecanismos e valores de cobrança pelo uso

de recursos hídricos de domínio da União, propõe as acumulações, derivações, captações e
lançamentos de pouca expressão na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
16. No dia 07 de julho, em Salvador/BA, o Presidente do CBH Paranaíba participou como moderador
do Encontro Setorial do Fórum Nacional de Órgãos Gestores – FNOGA, realizado durante a
programação do XVIII ENCOB.
17. No dia 22 de julho, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou de reunião com a
Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos da
Agência Nacional de Águas, equipe da Secretaria Executiva e equipe de moderação para tratar do
alinhamento para realização dos eventos para Revisão do PRH Paranaíba: definição de prioridades
de outorga na bacia do rio São Marcos.
18. No dia 01 de agosto, em Campo Grande/MS, o conselheiro Atílio Piolli participou da 34ª Reunião
Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso Sul, na
oportunidade foi aprovada Resolução que estabelece critério de outorga para empreendimentos
hidrelétricos.
19. No dia 03 de agosto, em Goiânia/GO, foi realizada Encontro Técnico no âmbito da Revisão do PRH
Paranaíba para subsidiar a definição de prioridades para outorga de direito de uso de recursos
hídricos na bacia do rio São Marcos, foi proferida pela Agência Nacional de Águas apresentação dos
estudos técnicos realizados na bacia do rio São Marcos, representantes dos segmentos do Poder
Público, da Sociedade Civil, dos Usuários e os Órgãos Gestores da bacia apresentaram suas
manifestações quanto a definição de prioridades para outorga na bacia do rio São Marcos.
20. Nos dias 03 e 04 de agosto, em Tapira/MG, o conselheiro Nilo André Bernardi Filho, participou
representando o CBH Paranaíba, da 4ª Assembleia Geral Extraordinária do CBH Araguari e da visita
técnica a Usina da Vale Fertilizantes.
21. No dia 04 de agosto, em Goiânia/GO, foi realizada Reunião de Diretoria para alinhamento das
atividades do último semestre, tendo como foco o processo de mobilização para Revisão do PRH
Paranaíba: definição de prioridades na bacia do rio São Marcos.
22. Nos dias 16, 17, 23 e 24 de agosto, nas cidades de Paracatu/MG, Cristalina/GO, Catalão/GO e
Goiânia/GO, respectivamente, foram realizadas Consultas Públicas para ouvir a sociedade quanto a
alteração da definição de priorização de outorgas estabelecidas no âmbito do PRH Paranaíba.
23. No dia 01 de setembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com o Diretor
Presidente da Agência Nacional de Águas para tratar do aditamento do Contrato de Gestão nº
006/ANA/2012 e o repasse de recursos necessários para o funcionamento do CBH Paranaíba entre
os anos de 2017 e 2020.
24. Nos dias 01 e 02 de setembro, a Diretoria do CBH Paranaíba participou do 2º Encontro dos Comitês
de Bacias Hidrográficas Interestaduais.
25. Nos dias 05 e 06 de setembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba e os membros da
CTPI participaram da Oficina para Aprimoramento Metodológico do Enquadramento – Estudo de
Caso: Bacia do Rio Paranaíba.
26. No dia 08 de setembro, em Goiânia/GO, foi realizada Oficina de Trabalho para consolidação das
contribuições recebidas durante a realização das Consultas Públicas para Revisão do PRH Paranaíba:
definição de prioridades para outorga na bacia do rio São Marcos.
27. No dia 08 de setembro, em Goiânia/GO, foi realizada Reunião de Acompanhamento do Contrato de
Gestão com a participação de representante da Comissão de Acompanhamento do Contrato de

Gestão (CACG), da Agência Nacional de Águas (ANA), de membros do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBH Paranaíba, de membros da Diretoria do
CBH Paranaíba e de representantes da ABHA. Foram apresentados os resultados alcançados durante
o primeiro semestre de 2016, assim como o demonstrativo de receitas e despesas.
28. No dia 19 de setembro, em Caldas Novas/GO, o Presidente do CBH Paranaíba participou de
Reunião Plenária do CBH Corumbá, Veríssimo e porção goiana do rio São Marcos para
apresentação da minuta de deliberação do CBH Paranaíba que propõe a definição de prioridades
para outorga de direito de uso dos recursos hídricos superficiais a montante da UHE Batalha no Rio
São Marcos.
29. No dia 26 de setembro, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou de reunião
promovida pela Agência Nacional de Águas entre os representantes do setor de geração de energia
elétrica e setor de irrigação para tratativas de negociação para definição de prioridades para outorga
de direito de uso de dos recursos hídricos superficiais a montante da UHE Batalha no Rio São
Marcos.
30. No dia 27 de setembro, em Goiânia/GO, o Presidente do CBH Paranaíba participou de reunião
promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás para apresentação dos principais desafios do
CBH Paranaíba na gestão de recursos hídricos.
31. Nos dias 28 e 29 de setembro, em Uberlândia/MG, foi realizada a 37ª Reunião da CTPI, em que os
membros foram favoráveis ao encaminhamento dos seguintes documentos para apreciação da
Plenária do CBH Paranaíba: aprovação da minuta de deliberação que prorroga o prazo de indicação
da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA
Gestão de Águas para desempenhar funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba e aprovação da minuta de deliberação que define prioridade para outorga de direito
de uso dos recursos hídricos a montante da UHE Batalha no Rio São Marcos.
32. No dia 29 de setembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da 94ª Reunião da
Câmara Técnica de Cobrança do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para apresentação da
Deliberação CBH Paranaíba nº 61/2016 que dispõe sobre mecanismos e valores de cobrança pelo
uso de recursos hídricos de domínio da União, propõe as acumulações, derivações, captações e
lançamentos de pouca expressão na bacia hidrográfica do rio Paranaíba e dá outras providências.
33. No dia 06 de outubro, em Paranaíba/MS, o Presidente do CBH Paranaíba participou da Assembleia
de Instalação e Posse do CBH Santana Aporé para ministrar palestra sobre “A experiência do CBH
Paranaíba na gestão integrada de águas”.
34. No dia 20 de outubro, em Goiânia/GO, foi realizada de Reunião de Diretoria para alinhamento da
13ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba.
35. Nos dias 20 e 21 de outubro, em Goiânia/GO, foi realizada a 13ª Reunião Extraordinária do CBH
Paranaíba para discussão das minutas de Deliberação para prorrogação do prazo de indicação da
ABHA para desempenhar funções de Agência de Água do CBH Paranaíba e Deliberação que define
as prioridades para outorga de direito de uso dos recursos hídricos superficiais a montante da UHE
Batalha no Rio São Marcos, sendo as matérias objeto de pedido de vistas. Na oportunidade, foi
aprovada a Moção nº 17/2016 que solicita aos Estados inseridos na bacia do Rio Paranaíba
informações quanto a aplicação dos recursos provenientes da Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos para fins energéticos

36. No dia 25 de outubro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da 138ª Reunião da
Câmara Técnica Institucional e Legal do Conselho Nacional de Recursos Hídricos em que estava em
discussão a Deliberação CBH Paranaíba nº 61/216 que dispõe sobre mecanismos e valores de
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, propõe as acumulações, derivações,
captações e lançamentos de pouca expressão na bacia hidrográfica do rio Paranaíba e dá outras
providências e a Deliberação CBH Paranaíba nº 66/2016 que aprovou “ad referendum” a
prorrogação do prazo de indicação da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos
de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas para desempenhar funções de Agência de Água
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
37. Nos dias 08 e 09 de novembro, em Aracajú/SE, o Presidente do CBH Paranaíba participou da
solenidade de abertura do III Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste e da Oficina Desafios do
Modelo de Gestão de Recursos Hídricos – Banco Mundial.
38. No dia 17 de novembro, em Araguari/MG, o Vice Presidente do CBH Paranaíba participou da 4ª
Assembleia Geral Extraordinária da ABHA Gestão de Águas para falar das expectativas do CBH
Paranaíba em relação à atuação da ABHA como Agência de Água do Comitê.
39. No dia 24 de novembro, em Uberlândia/MG, foi realizada Reunião de Diretoria para alinhamento
das últimas atividades do ano de 2016.
40. No dia 25 de novembro, em Uberlândia/MG, foi realizada Reunião Conjunta com a Diretoria do
CBH Araguari para alinhamento da atuação da ABHA junto aos CBHs Paranaíba e Araguari e
discussão de estratégias para integração dos Comitês instalados na Bacia do rio Paranaíba.
41. Nos dias 07 e 08 de dezembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da 36ª
Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos em que estava pautado e foram
aprovadas as seguintes Resoluções: prorrogação do prazo de indicação da Associação Multissetorial
de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas para
desempenhar funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba;
Mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia
Hidrográfica do rio Paranaíba e Critérios para estabelecimento de acumulações, derivações,
captações e lançamentos de pouca expressão, considerados insignificantes, para isenção da
obrigatoriedade da outorga de direito de uso de recursos hídricos nos corpos d’água de domínio da
União na Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba.
42. No dia 08 de dezembro, em Goiânia/GO, foi realizada Reunião de Acompanhamento do Contrato
de Gestão com a participação de representante da Comissão de Acompanhamento do Contrato de
Gestão (CACG), da Agência Nacional de Águas (ANA), de membros do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBH Paranaíba, de membros da Diretoria do
CBH Paranaíba e de representantes da ABHA. Foram apresentados os resultados alcançados durante
o exercício de 2016, assim como o demonstrativo de receitas e despesas.
43. No dia 14 de dezembro, em Goiânia/GO, foi realizada Reunião de Diretoria para alinhamento da
18ª Reunião Ordinária e 14ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba e Processo Eleitoral Gestão
2017-2021.
44. No dia 15 de dezembro, em Goiânia/GO, foi realizada a 18ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba
com aprovação da Deliberação nº 67/2016 que prorroga o mandato dos Membros e da Diretoria do
CBH Paranaíba até 31 de dezembro de 2017. Na mesma data, também foi realizada a 14ª Reunião
Extraordinária do CBH Paranaíba, com a aprovação dos seguintes itens: Deliberação nº 66/2016 que

aprova “ad referendum” a prorrogação do prazo de indicação da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas para
desempenhar funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
(Ratificada); Deliberação nº 68/2016 que institui o Grupo de Trabalho de Integração – GT
Integração no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do CBH Paranaíba;
Deliberação nº 69/2016 que altera o conteúdo da Deliberação Nº 66, de 11 de Outubro de 2016, que
Aprova “ad referendum” a prorrogação do prazo de indicação da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas para
desempenhar funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e
Deliberação nº 70/2016 que define prioridade para outorga de direito de uso dos recursos hídricos a
montante da UHE Batalha no Rio São Marcos.

