Relatório das Atividades da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – 2013 / 2018

Em atendimento ao parágrafo 5º, artigo 3º, da Deliberação CBH Paranaíba nº 50, de 29 de abril
de 2015, apresenta-se o relatório das atividades desenvolvidas pela Câmara Técnica de
Planejamento Institucional – CTPI, no período de agosto de 2013 a maio de 2018.

As reuniões da CTPI têm sido acompanhadas e registradas através de Ata, as imagens e o áudio
das reuniões estão arquivados com a Secretaria Executiva do CBH Paranaíba.

Relatório das Atividades da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do CBH Paranaíba – Exercício 2013/2018
REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – AGOSTO/2013 A MAIO/2018
REUNIÃO

DATA

LOCAL

ASSUNTOS DISCUTIDOS



22ª

22-23/08/2013

Hotel Plaza Flat Inn
Araxá –
Araxá/MG









23ª

27/09/2013

Hotel Veredas de
Rio Quente –
Rio Quente/GO





24ª

07/11/2013

FIEG –
Goiânia/ GO






Eleição Coordenadoria e Relatoria CTPI;
Apresentação Relatório de Atividades CTPI,
gestão 2008/2013;
Aprovação da Ata da 21ª Reunião;
Apresentação e Reestruturação dos Grupos de
Trabalho;
Apresentação sobre a proposta de Oficina de
Planejamento Estratégico do CBH Paranaíba;
Apresentação e avaliação de deliberação sobre as
normas para concessão de diária aos
representantes da Sociedade Civil;
Calendário de Reuniões da CTPI 2013.
Aprovação da Ata da 22ª Reunião;
Reestruturação e recomposição dos Grupos de
Trabalho: GT Agência e Cobrança, GT
Barragens, GT Capacitação e GT Educação
Ambiental;
Definição dos membros para comporem o GT
Indicadores de Potencialidade de Conflito e GT
São Marcos;
Análise para definir uma instância para
acompanhar a implantação do PRH Paranaíba;
Apresentação e avaliação de deliberação sobre as
normas para concessão de diária aos
representantes da Sociedade Civil.
Aprovação da Ata da 23ª Reunião;
Apresentação Minas PCH – UHE Gamela;
Apresentação e avaliação de deliberação sobre as
normas para concessão de diária aos
representantes da Sociedade Civil;
Análise da proposta de portaria do GT de

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS














Foi eleito para Coordenadoria da CTPI o senhor Sylvio Andreozzi,
representante da Universidade Federal de Uberlândia e indicada para Relatoria
a senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli, representante da Federação das
Indústrias do Estado de Goiás;
Foram aprovadas as Portaria CTPI nº 19/2013, que instituiu o GT Indicadores
de Potencialidade de Conflitos e Portaria CTPI nº 20/2013, que substituiu a
Portaria nº 17/ 2012, que instituiu o GT São Marcos;
Foi aprovada pauta da Oficina de Planejamento Estratégico do CBH Paranaíba,
realizada nos dias 25 e 26 e setembro de 2013, em Rio Quente – GO.

Foram aprovadas as Portarias CTPI nº 21/2013, que substituiu a Portaria nº
14/2010, que instituiu o GT Agência e Cobrança, Portaria CTPI nº 22/2013,
que substituiu a Portarias nº 03/2008 e nº 08/2009, que instituiu o GT
Capacitação e Portaria CTPI nº 23/2013, que substituiu a Portaria nº 12/2010,
que instituiu o GT Educação Ambiental;
Foi aprovada a composição do GT Indicadores de Potencialidade de Conflito e
GT São Marcos.

Foi instituído o GT de acompanhamento da implementação do PRH Paranaíba
– GT Plano, por meio da Portaria CTPI nº 24/2013;
Foi aprovada a extinção do GT Barragens;
Foram aprovadas as composições do GT Agência e Cobrança, GT Capacitação
e GT Educação Ambiental.








25ª

19/03/2014

Universidade
Federal de
Uberlândia Uberlândia/MG











26ª

23/05/2014

FAEG –
Goiânia/GO





acompanhamento da implementação do PRH
Paranaíba;
Definição sobre a situação do GT Barragens;
Definição dos membros para comporem o GT
Agência e Cobrança, GT Capacitação e GT
Educação Ambiental;
Calendário de Reuniões 2014.
Aprovação da Ata da 24ª Reunião;
Instalação do GT Plano;
Apresentação e avaliação de deliberação sobre as
normas para concessão de diária aos
representantes da Sociedade Civil;
Proposta de criação do GT Segurança de
Barragens;
Alteração do art. 8º da Portaria CTPI nº 24/2013;
Análise da proposta de ampliação das vagas do
setor de abastecimento junto ao GT Agência e
Cobrança;
Esclarecimento sobre o funcionamento dos
Grupos de Trabalho;
Apresentação do Planejamento Estratégico do
CBH Paranaíba, demandas CTPI e GTs;
Definição da data da 26ª Reunião da CTPI.
Aprovação da Ata da 25ª Reunião;
Discussão sobre a proposta de deliberação que
estabelece as normas para concessão de diária aos
representantes da Sociedade Civil;
Apresentação e discussões sobre a Política de
Segurança de Barragens;
Proposta de criação de Grupo de Trabalho para
avaliação da proposta de criação da Câmara
Técnica Institucional e Legal;
Proposta de criação de Grupo de Trabalho que
trate da Revisão do Regimento do CBH
Paranaíba;
Avaliação da solicitação de prorrogação das
atividades do GT Indicadores de Potencialidade











O GT Plano foi instalado, sendo eleita para Coordenadoria a senhora Elaine
Lopes Noronha Farinelli, representante da Federação das Indústrias do Estado
de Goiás e indicado para Relatoria o senhor Ivan Bispo, representante da
Associação Amigos das Águas;
A alteração do art. 8º da Portaria CTPI nº 24/2013, que instituiu o GT de
acompanhamento da implementação do PRH Paranaíba, prorrogando o prazo
do GT Plano para 2 (dois) anos, foi aprovada por meio da Portaria nº 25/2014;
Foi apresentado o Planejamento Estratégico do CBH Paranaíba.

Aprovou-se por solicitar a Diretoria do CBH Paranaíba que fosse submetido a
apreciação da Plenária duas moções, uma destinada aos Governos Estaduais e
Distrital das Unidades da Federação que compõe a bacia do rio Paranaíba,
solicitando que elaborem e apresentem planos de contingenciamento e
emergência relacionados a desastres envolvendo barramentos e outra
recomendando ao CBH Paranaíba e aos Comitês Afluentes que na elaboração e
revisão dos PRH, seja incluso um capítulo com os aspectos legais de
Segurança de Barragem e com dados quantitativos e qualitativos de todas as
Barragens de sua área de atuação; solicitou-se ainda a Diretoria que realize
Seminário com o tema Segurança de Barragens;
Foi aprovada alteração do art. 1º, parágrafo 1º da Portaria CTPI nº 19/2013,
que instituiu o GT Indicadores de Potencialidade de Conflito, prorrogando o
prazo do GT IPC por mais 6 (seis) meses;
A alteração do art. 7º da Portaria CTPI nº 22/2013, que instituiu o GT
Capacitação, foi aprovada por meio da Portaria nº 26/2014;








27ª

21-22/08/2014

Iles/Ulbra –
Itumbiara/GO










28ª

16-17/10/2014

FIEMG - Regional
Vale do Paranaíba –
Uberlândia/MG




de Conflitos;
Prorrogação das atividades do GT Capacitação –
aprovado “ad referendum”;
Alteração do local da 27ª Reunião da CTPI e
definição da data (agosto/2014).
Aprovação da Ata da 26ª Reunião;
Apresentação do Plano de Recursos Hídricos do
Estado de Goiás;
Discussão sobre a proposta de deliberação que
estabelece as normas para concessão de diária aos
membros do CBH Paranaíba;
Avaliação da minuta de moção que deverá ser
encaminhada aos estados recomendando que
elaborem
planos
de
contingenciamento
relacionados a desastres envolvendo barramento;
Avaliação da minuta de moção que deverá ser
encaminhada aos Comitês Afluentes do
Paranaíba recomendando inclusão de capítulo
sobre Barragem na revisão e confecção dos
Planos de Bacia;
Proposta de criação de Grupo de Trabalho para
avaliação da proposta de criação da Câmara
Técnica Institucional e Legal;
Apresentação do Programa de Capacitação
Permanente dos Membros do CBH e da CTPI;
Avaliação do modelo de relatório para as
reuniões dos Grupos de Trabalho;
Definição da data da 28ª Reunião da CTPI.
Aprovação da Ata da 27ª Reunião;
Apresentação e discussão do Relatório do GT
Indicadores de Potencialidade de Conflitos;
Avaliação da minuta de moção que recomenda
aos Órgãos Gestores que elaborem o cadastro de
Barragens;
Avaliação da minuta de moção que propõe aos
Conselhos
de
Recursos
Hídricos
que
regulamentem a elaboração de Plano de Ação e
Emergência para Barragens;



Foi instituído o GT Revisão Regimental por meio da Portaria CTPI nº 27/2014.



Foi aprovada a minuta de deliberação que estabelece as normas para concessão
de diárias e encaminhada para apreciação da Plenária;
Foram aprovadas duas minutas de moções, uma recomendando aos Comitês
Afluentes ao rio Paranaíba que fosse incluído na elaboração dos Planos
capítulo sobre segurança e barragens e outra aos Conselhos de Recursos
Hídricos solicitando que fosse incluído na legislação pertinente à elaboração e
revisão dos Planos de Bacia, estudos referentes à influência das Barragens na
gestão dos recursos hídricos, ambas as minutas foram encaminhadas para
apreciação da plenária;
Foi aprovado modelo de relatório que deverá ser adotado pelos Grupos de
Trabalho para registro das reuniões.









Foi aprovada a minuta de deliberação com os novos indicadores de
potencialidade de conflito constantes do Anexo III do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e encaminhada para
apreciação da Plenária;
Foi aprovada minuta de moção que recomendou aos Órgãos Gestores de
Recursos Hídricos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito
Federal e à Agência Nacional de Águas que elaborassem ou atualizassem o
cadastro de barragens com as respectivas classificações por categoria de risco,
dano potencial associado e pelo volume e foi encaminhada para apreciação da
Plenária;








29ª

12/03/2015

FIEG –
Goiânia/GO








30ª

21/05/2015

Adasa –
Brasília/DF





31ª

13/08/2015

FIEG –
Goiânia/GO

32ª

27/08/2015

Praia Clube –
Uberlândia/MG






Apresentação do Manual de Procedimento para
concessão de diária aos membros do CBH
Paranaíba;
Planejamento Estratégico 2014/2017 – Análise e
discussão para definição de atribuição (objetivo
estratégico I.2 – ação I.2.2);
Definição do Calendário de Reuniões 2015.
Aprovação da Ata da 28ª Reunião;
Apresentação e discussão do Plano de Educação
Ambiental do CBH Paranaíba;
Avaliação da solicitação de prorrogação das
atividades do GT Agência e Cobrança;
Apresentação e discussão do modelo de Agência
de Água para bacia hidrográfica do rio Paranaíba;
Discussão do Ofício nº 005/2015/DIR;
Apresentação e discussão do Relatório do GT
Revisão Regimental;
Refinamento das deliberações que definem as
normas para concessão de diária aos membros do
CBH Paranaíba.
Aprovação da Ata da 29ª Reunião;
Funcionamento do Grupo de Trabalho São
Marcos – GT São Marcos;
Funcionamento do Grupo de Trabalho de
Acompanhamento da Implementação do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba – GT Plano;
Discussão da Minuta de Deliberação que define
as regras de admissibilidade para as reuniões do
CBH Paranaíba;
Aprovação da Ata da 30ª Reunião;
Eleição da Coordenação da CTPI;
Paralização da navegação na hidrovia Paranaíba Tietê - Paraná;



Foi aprovada e encaminhada para apreciação da Plenária, minuta de
deliberação que estabelece os valores de diária a serem pagos aos membros do
CBH Paranaíba.



Foi aprovado proposta de Plano de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba e encaminhada para apreciação da Plenária;
Foi aprovada a Portaria CTPI nº 28/2015 que prorrogou o prazo do GT
Agência e Cobrança por mais 6 (seis) meses;
As propostas da alteração do Regimento Interno do CBH Paranaíba foram
aprovadas e encaminhadas para apreciação da Plenária;
Foi aprovada minuta de deliberação que definiu as normas para concessão de
diárias e encaminhada para apreciação da Plenária.

Apresentação e discussão do Relatório Final do
GT São Marcos;









Foram discutidos os próximos passos do GT São Marcos e GT Plano.



O senhor Fernando Costa Faria, representante da Federação dos Cafeicultores
do Cerrado, foi eleito para Coordenar a CTPI;
Foi recomendado a Diretoria do CBH Paranaíba o fomento de discussões entre
os atores envolvidos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná para definições de
ações e critérios a fim de contemplar a multiplicidade dos usos.
Foi solicitado a Diretoria do CBH Paranaíba que fosse requerido apoio junto a
Agência Nacional de Águas (ANA) para análise jurídica da minuta de



deliberação e realização de consulta pública para definição de prioridade de
outorga na bacia do rio São Marcos.

33ª

34ª

29/10/2015

10/12/2015

FIEG –
Goiânia/GO

Praia Clube –
Uberlândia/MG




Aprovação da Ata da 31ª e 32ª Reunião;
Discussão e Deliberação de Mecanismos de
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.




Aprovação da Ata da 33ª Reunião;
Discussão e Deliberação sobre mecanismos e
valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos
em mananciais de domínio da união na Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba;
Calendário de Reuniões 2016.
Aprovação da Ata da 34ª Reunião;
Discussão e Deliberação do calendário e
procedimentos para revisão do Plano de Recursos
Hídricos do CBH Paranaíba e definição conjunta
de prioridade para outorga de direito de uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São
Marcos;
Discussão e Deliberação da proposta de edital
para seleção de entidade delegatária ou
equiparada para desempenhar as funções de
Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba;
Análise da proposta de Enquadramento dos
Corpos Hídricos Superficiais da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Aprovação da Ata da 35ª Reunião;
Apresentação e manuseio do banco de dados da
proposta de enquadramento da bacia hidrográfica
do rio Paranaíba;
Discussão e proposição de áreas prioritárias para
o enquadramento da bacia hidrográfica do rio
Paranaíba.
Aprovação da Ata da 36ª Reunião;
Discussão e deliberação sobre a Agência de Água
do CBH Paranaíba;





35ª

18/02/2016

FIEG –
Goiânia/GO






36ª

37ª

14/04/2016

28/09/2016

ANA –
Brasília/DF

AMVAP –
Uberlândia/MG







Foram discutidos os ajustes finais para os mecanismos de cobrança pelo uso de
Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.



Foi aprovada minuta de deliberação com os mecanismos e valores de cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na bacia hidrográfica do rio
Paranaíba e encaminhada para apreciação da Plenária.



Foi aprovada a minuta de edital para seleção de entidade delegatária ou
equiparada para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba e encaminhado para apreciação da Plenária.



Foi definido cronograma da Oficina para nivelamento do conhecimento para
discussão e proposição da proposta de enquadramento.



Foi aprovada a prorrogação da indicação da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográfica - ABHA para exercer as
funções de Agência de Água d CBH Paranaíba e encaminhada para apreciação






38ª

21/02/2017

FIEG –
Goiânia/GO





39ª

10/05/2017

Caesb –
Brasília/DF







40ª

09-10/08/2017

FIEG –
Goiânia/GO






41ª

02-03/10/2017

AMVAP –
Uberlândia/MG


Discussão e deliberação das prioridades para
outorga na bacia do rio São Marcos;
Negociação da agenda para o avanço no
enquadramento integrado dos corpos d’água na
bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
Aprovação da Ata da 37ª Reunião;
Proposta de enquadramento dos corpos hídricos
da Bacia do Rio Paranaíba, porção Goiás, que
recebem efluentes tratados dos Sistemas de
Esgotos Sanitários;
Portaria que institui o Grupo de Trabalho de
Elaboração de Edital para seleção de Entidade
Delegatária – GT Edital;
Portaria que institui o Grupo de Trabalho para
Normatização de Usos no Rio São Marcos – GT
Normatização de Usos;
Aprovação da Agenda de Reuniões da
CTPI/2017.
Aprovação da Ata da 38ª Reunião;
Apresentação: A crise hídrica no Distrito Federal;
Posicionamento da Diretoria do CBH Paranaíba
quanto
a
contratação
de
consultoria;
especializada para consolidação da proposta de
enquadramento da bacia do rio Paranaíba.
Aprovação da Ata da 39ª Reunião;
Apreciação do Relatório Intermediário do GT
São Marcos;
Apreciação da Proposta de Criação da Câmara
Técnica de Integração;
Apreciação da Proposta de Edital para seleção da
Entidade Delegatária do CBH Paranaíba.
Aprovação da Ata da 40ª Reunião;
Discussão e criação de Grupo de Trabalho para
Revisão do Regimento Interno do CBH
Paranaíba;
Discussão e Deliberação do Quinto Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012






da Plenária;
Foi aprovada minuta de deliberação que definiu prioridade de outorga na bacia
do rio São Marcos e encaminhou para apreciação da Plenária.

Foi instituído Grupo de Trabalho de Elaboração de Edital para seleção de
Entidade Delegatária – GT Edital, por meio da Portaria CTPI nº 29/2017;
Por meio da Portaria CTPI nº 30/2017, foi instituído o Grupo de Trabalho para
Normatização de Usos no Rio São Marcos – GT São Marcos.



Foi requerido a Diretoria do CBH Paranaíba que solicite a ANA que realize a
complementação dos estudos existentes para identificação dos mananciais em
que há prioridade para enquadramento e solicite à Entidade Delegatária que
elabore Termo de Referência para contratação, com os recursos de cobrança
que iniciar-se-á em 2018, de uma empresa para consolidação dos estudos da
ANA e a proposição de uma proposta de enquadramento.



Foi aprovada a minuta de deliberação para da CTI e encaminhada para
apreciação da Plenária.



Foi criado o Grupo de Trabalho Revisão Regimental por meio da Portaria
CTPI nº 31/2017.
Foram aprovadas as minutas de Deliberação do Quinto Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão, Orçamento Anual 2018 e Programa de Apoios aos CBHs
Estaduais, sendo encaminhadas para apreciação da Plenária.








42ª

14/11/2017

FIEG –
Goiânia/GO






43ª

08/02/2018

FIEG –
Goiânia/GO







44ª

45ª

06/03/2018

24/04/2018

FIEG –
Goiânia/GO

FIEG –
Goiânia/GO







celebrado entre ANA e ABHA com anuência do
CBH Paranaíba;
Discussão do Programa de apoio aos Comitês de
bacias afluentes ao rio Paranaíba;
Discussão do Orçamento Anual 2018;
Discussão para Elaboração do Plano Plurianual
de Aplicação.
Aprovação da Ata da 41ª Reunião;
Discussão e Deliberação para proposição de
diretrizes para regulação de usos na bacia do rio
São Marcos;
Discussão e Deliberação da proposta de Edital
para seleção da Entidade Delegatária do CBH
Paranaíba.
Aprovação da Ata da 42ª Reunião;
Normas para elaboração de projetos e ações para
obtenção de financiamento na modalidade não
reembolsável;
Apresentação de Projetos do Distrito Federal para
aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba
(Componente 1.F. do Orçamento 2018);
Prorrogação do prazo do Grupo de Trabalho
Revisão Regimental;
Aprovação da Ata da 43ª Reunião;
Normas para apreciação de Projetos e ações para
obtenção de financiamento na modalidade não
reembolsável;
Apresentação de Projetos do Distrito Federal para
aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos na bacia do rio
Paranaíba;
Revisão do Orçamento 2018 do CBH Paranaíba;
Aprovação da Ata da 44ª Reunião;
Discussão e Deliberação sobre a atualização dos
Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso de



A proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos e
a proposta de Edital para seleção da Entidade Delegatária do CBH Paranaíba
foram aprovadas e encaminhadas para apreciação da Plenária.



Foi prorrogado por 2 (dois) meses o prazo para conclusão dos trabalhos do GT
Revisão Regimental, por meio da Portaria CTPI nº 32/2018.



Foi aprovada minuta de deliberação para alteração do Anexo II da Deliberação
nº 81/2017, que aprovou o Orçamento 2018 e encaminhada para apreciação da
Plenária;
Foram aprovados os projetos do Distrito Federal para aplicação dos recursos
oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba e
encaminhou para apreciação da Plenária.





Foi solicitada a ABHA que apresente Nota Técnica para subsidiar as
discussões da Câmara sobre a atualização dos Preços Públicos Unitários
cobrados pelo uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio








46ª

22/05/2018

FIEG –
Goiânia/GO




Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba;
Apresentação e Manifesto quanto à instalação de
empreendimentos hidrelétricos nos Saltos
Marianinho, Enock, Franco e Ari Franco no Rio
Claro;
Apresentação e Deliberação da minuta de
cronograma para execução dos projetos do
Distrito Federal para aplicação dos recursos
oriundos da cobrança pelo uso de recursos
hídricos na bacia do rio Paranaíba.
Aprovação da Ata da 45ª Reunião;
Discussão e Deliberação sobre a atualização dos
Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso de
Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba;
Apresentação de proposta de alteração do
Regimento Interno do CBH Paranaíba;
Apresentação de proposta de alteração do RI da
CTPI;

Paranaíba.



Foi aprovado e encaminhado para apreciação da Plenária que deve-ser aplicar
o IPCA para atualização dos PPUs referente a cobrança pelo uso de recursos
hídricos na bacia do rio Paranaíba, exercício de 2018 e que o Comitê
encaminhe consulta ao CNRH questionando se a Resolução nº 192/2017 se
aplica a este Comitê para os anos de 2019, 2020 e 2021, considerando que a
Deliberação CBH Paranaíba nº 61/2016 estabelece a progressividade dos
valores dos PPUs para este período.

Portarias emitidas pela Câmara Técnica de Planejamento Institucional
Portaria

Data

Conteúdo

Portaria n° 19

23 de agosto de 2013

Institui o Grupo de Trabalho de Indicadores de Potencialidade de Conflito - GTIPC e define as providências para
o seu funcionamento.

Portaria nº 20

23 de agosto de 2013

Substitui a Portaria da CTPI nº 17, de 09 de maio de 2012, que instituiu o Grupo de Trabalho GT - São Marcos e
define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 21

27 de setembro de 2013

Substitui a Portaria CTPI nº 14, de 23 de setembro de 2010, que instituiu o Grupo de Trabalho de Agência e
Cobrança – GTAC e define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 22

27 de setembro de 2013

Substitui as Portarias CTPI nº 03/2008, nº 08/2009 que instituiu o Grupo de Trabalho de Capacitação – GT
Capacitação e define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 23

27 de setembro de 2013

Substitui a Portaria CTPI nº 12, de 23 de setembro de 2010, que instituiu o Grupo de Trabalho de Educação
Ambiental e define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 24

07 de novembro de 2013

Institui o Grupo de Trabalho de acompanhamento da implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do rio Paranaíba – GT Plano e define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 25

19 de março de 2014

Altera o art. 8º da Portaria CTPI nº 24, de 07 de novembro de 2013 que instituiu o Grupo de Trabalho de
acompanhamento da implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba –
GT Plano.

Portaria nº 26

16 de abril de 2014

Altera o art. 7º da Portaria CTPI nº 22/2013, de 27 de setembro 2013, que instituiu o Grupo de Trabalho de
Capacitação – GT Capacitação e definiu as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 27

23 de maio de 2014

Institui o Grupo de Trabalho Revisão Regimental e define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 28

12 de março de 2015

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho Agência e Cobrança.

Portaria nº 29

Portaria nº 30

22 de fevereiro de 2017

Instituiu o Grupo de Trabalho de Elaboração de Edital para seleção de Entidade Delegatária e define as
providências para o seu funcionamento.

22 de fevereiro de 2017

Institui o Grupo de Trabalho para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos e
define as providências para o seu funcionamento.

Portaria nº 31

02 de outubro de 2017

Portaria nº 32

08 de fevereiro de 2018

Institui o Grupo de Trabalho Revisão Regimental e define as providências para o seu funcionamento.
Altera o artigo 8º da Portaria CTPI nº 31, de 02 de outubro de 2017, que instituiu o Grupo de Trabalho Revisão
Regimental.

Ações em andamento


Plano de Aplicação Plurianual 2019-2022;



Manual orientativo para hierarquização de projetos na modalidade não
reembolsável;



Documento orientativo para tratar da multiplicidade de usos na hidrovia
Paranaíba-Tietê-Paraná;



SIG Paranaíba;



Revisão do Regimento Interno do CBH Paranaíba de seus desdobramentos.

Uberlândia – MG, 11 de setembro de 2018.

FERNANDO COSTA FARIA
Coordenador da CTPI/2015-2018

