COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PARANAÍBA
2ª. Reunião Ordinária
Uberlândia 09 e 10 de Dezembro de 2008

GT PLANO

Portaria CTPI nº 05, de 19 de setembro de
2008.
Institui o Grupo Técnico do Plano de
Recursos Hídricos – GT Plano e define as
providências para o seu funcionamento.

Art. 2º São atribuições do GT Plano as ações necessárias,
na área de atuação do CBH-Paranaíba, para:
I – Acompanhar e avaliar o levantamento de informações
sobre recursos hídricos; (até março/09)
II – Acompanhar a elaboração do Termo de Referência –
TDR para o Plano de Recursos Hídricos; (até maio/09)
III – Acompanhar a elaboração do Plano de Recursos
Hídricos e do Enquadramento dos corpos d’água da
Bacia do rio Paranaíba; (até julho/10)
IV – Articular, por delegação expressa do CBH Paranaíba,
o processo de discussão do Plano e do
Enquadramento no âmbito dos Comitês de bacia de
rios afluentes ao rio Paranaíba. (até julho/10)

COMPOSIÇÃO DO GT PLANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. Wilson Akira Shimizu – UFU (CTPI)
II. Ivan Bispo – Prefeitura Municipal de Cristalina (CBH)
III. Marcos Alexandre Ries – Endesa (CBH)
IV. João Eduardo Della Torres – COPASA (CBH)
V. João Ricardo Raiser – SEMARH GO (CBH)
VI. Jairo Lousa – FAEG (CBH)
VII. Leocádio Alves Pereira – DMAE-Uberlândia (CBH)
VIII. Wilson de Azevedo – Cia Thermas do Rio Quente (CTPI)
IX. Representante da SANEAGO
X. Representante da FIEMG

EVENTO: REUNIÃO DO GT PLANO DA CTPI
LOCAL: ULBRA – Itumbiara (GO)
DATA: 27 de novembro de 2008
Informe da ANA, relatado por Ricardo Sandi:
•
Sobre a solicitação, por ofício, do CBH Paranaíba para
elaboração do Plano de Bacia: em reunião com o Sr.
Nei Maranhão, Superintendente Adjunto de
Planejamento da ANA, este informou que está sendo
discutida a elaboração do TDR e do Plano da Bacia,
aguardando definição se a execução será direta ou
por meio de contratação de consultoria. A previsão
para a elaboração do TDR é Jan/Fev/2009; a
contratação do Plano para set/2009 e finalização do
mesmo em 15 meses, prevista para dez/2010. Foi
frisada a importância da participação do CBH, da CTPI
e do GT em todas as etapas do Plano.

EVENTO: REUNIÃO DO GT PLANO DA CTPI
LOCAL: ULBRA – Itumbiara (GO)
DATA: 27 de novembro de 2008
Sugestões do GT Plano:
•
Que seja realizado, previamente à elaboração do TDR, um
levantamento dos dados e informações disponíveis na
Bacia, seguido de avaliação, elegendo-se aqueles que
efetivamente possam subsidiar a elaboração do Plano;
•
Buscar as informações do Plano do CBH do rio Doce, para
fomentar as discussões do PDRH Paranaíba;
•
Os membros do GT deverão levantar informações e
estudos existentes na Bacia, relativos a áreas de conflito,
vulnerabilidades, unidades de conservação existentes,
áreas prioritárias para conservação, águas subterrâneas,
etc.;
•
Apresentar à CTPI proposta de definição da estrutura do
Plano, a partir de duas possibilidades temporais, de
abrangência/custo/tempo, vantagens e desvantagens de
cada uma delas.

