
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 120/2020  

 

Aprova o Planejamento Anual de Atividades 

(PAA) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranaíba, para o exercício de 2021. 

 

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 e pelo seu Regimento Interno, e 

 

Considerando o disposto no inciso XII do artigo 11 do Regimento Interno do CBH Paranaíba que 

atribui a Plenária a aprovação do Calendário de Reuniões do Comitê; 

 

Considerando os Indicadores e Metas do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 

XX/2020/ANA, celebrado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a 

Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (Abha 

Gestão de Águas), com anuência do CBH Paranaíba; 

 

Considerando a decisão da Plenária do CBH Paranaíba, durante a 25ª Reunião Extraordinária, 

realizada no dia 09 de dezembro de 2020, por videoconferência. 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Planejamento Anual de Atividades (PAA), para o exercício de 2021, 

contendo o planejamento das reuniões e dos eventos do Comitê, conforme anexo único desta 

Deliberação.  

 

Art. 2º As atividades previstas no anexo único desta Deliberação serão custeadas com os recursos 

financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

 

Art. 3º As atividades previstas no anexo único desta Deliberação serão executadas pela Secretaria 

Executiva, por intermédio da Entidade Delegatária do CBH Paranaíba.  

  

Art. 4º Esta Deliberação deverá ser encaminhada, para conhecimento: 

I - aos Comitês de Bacias Hidrográficas instalados na Bacia do Rio Paranaíba; 

II - aos Conselhos Estaduais e Distrital e ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

III – aos Órgãos Gestores Estaduais e Distrital e a Agência Nacional de Águas. 

 

Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Itumbiara - GO, 09 de dezembro de 2020. 

 

 

 

  

BRENO ESTEVES LASMAR FÁBIO BAKKER ISAÍAS 

Presidente do CBH Paranaíba Secretário do CBH Paranaíba 



 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO CBH PARANAÍBA 

EXERCÍCIO 2021 

 

REUNIÕES DO CBH PARANAÍBA 

 

INSTÂNCIA: PLENÁRIO 

 

O Plenário é o órgão deliberativo e instância máxima do CBH Paranaíba, composto pelo conjunto 

dos membros do Comitê reunidos em sessão Plenária. A Plenária se reúne ordinariamente, duas 

vezes por ano, sendo uma reunião por semestre e, extraordinariamente, quando convocada pelo 

seu Presidente, ou por maioria simples dos membros do CBH Paranaíba. Para o exercício de 2021, 

além das reuniões ordinárias, foram previstas duas reuniões extraordinárias, tendo em vista a 

necessidade de discutir os assuntos propostos ainda no 1º trimestre do ano. Ainda, para alteração 

do Regimento Interno do Comitê, deverá ser convocada reunião extraordinária especialmente para 

este fim, conforme seu art. 44. 

PREVISÃO LOCAL REUNIÃO AÇÕES PREVISTAS 

18/março /2021 Videoconferência 
26ª Reunião 

Extraordinária 

- Eleição da Diretoria do CBH 

Paranaíba, gestão 2021/2022; 

 - Institui a Comissão Eleitoral 

do CBH Paranaíba, gestão 

2022/2026; 

- Deliberação que define os 

critérios para hierarquização de 

projetos de demanda induzida; 

- Apresentação do Relatório 

Anual de Atividades do CBH 

Paranaíba, exercício 2020; 

- Apresentação do Relatório de 

Execução e Avaliação do 

Contrato de Gestão, exercício 

2020. 

18/março /2021 Videoconferência 
27ª Reunião 

Extraordinária 

- Alteração do Regimento 

Interno do CBH Paranaíba. 

24/junho/2021 Videoconferência 
25ª Reunião 

Ordinária 

- Alteração da Deliberação nº 

50/2015 Regimento Interno 

CTPI; 

- Alteração da Deliberação nº 

83/2017 Regimento Interno 

CTI. 

25/novembro/2021 A definir 26ª Ordinária 

- Deliberação que define as 

normas do processo eleitoral, 

gestão 2022/2026; 

- Deliberação que aprova o 

Planejamento Anual de 

Atividades; 

- Apresentação do Relatório 

parcial de Execução 



 

 

INSTÂNCIA: DIRETORIA 

 

A Diretoria tem a finalidade de representar o Comitê, e desempenhar o papel político e institucional 

do CBH Paranaíba, promovendo articulação com entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (Singreh). A Diretoria se reúne de acordo com as demandas do Comitê, e para 

o ano de 2021 foram propostas quatro reuniões, sendo uma reunião por trimestre.  

 

PREVISÃO LOCAL REUNIÃO AÇÕES PREVISTAS 

Fevereiro/2021 Videoconferência 1ª Reunião 

- Alinhamento das atividades a 

serem executadas em 2021; 

- Alinhamento da 26ª e 27ª 

Reunião Extraordinária. 

Maio/2021 Videoconferência 2ª Reunião 
- Alinhamento da 25ª Reunião 

Ordinária. 

Julho/2021 A Definir 3ª Reunião 
- Alinhamento das atividades do 

CBH Paranaíba. 

Outubro/2021 A Definir 4ª Reunião 

- Alinhamento da 26ª Reunião 

Ordinária; 

- Alinhamento do III Seminário 

de Integração; 

- Alinhamento do Planejamento 

Anual de Atividades. 

 

INSTÂNCIA: CÂMARAS TÉCNICAS 

 

As Câmaras Técnicas têm a finalidade de apoiar o processo de gestão compartilhada na bacia, 

especialmente por meio da proposição de regras de articulação e integração. Atualmente, o CBH 

Paranaíba possui duas Câmaras Técnicas, conforme segue.  

 

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (CTPI) 

 

A CTPI tem a função de elaborar propostas de planejamento estratégico para o CBH Paranaíba, 

assim como estabelecer procedimentos para o seu acompanhamento. A CTPI se reúne 

habitualmente, quatro vezes por ano, sendo uma reunião por trimestre.  

 

PREVISÃO LOCAL REUNIÃO AÇÕES PREVISTAS 

25/fevereiro/2021 Videoconferência 58ª Reunião 

- Criação de Grupos de 

Trabalhos; 

- Análise da Moção que 

recomenda a criação de 

Unidade de Conservação no 

DF; 

- Análise de deliberação 

referente a segurança hídrica na 

Bacia do Rio Paranaíba 

- Elaboração de deliberação que 

define os critérios para 

hierarquização de projetos de 



 

 

demanda induzida; 

- Elaboração de deliberação 

com regras procedimentais, 

com critérios para alterações ou 

repactuações do PAP.  

20/maio/2021 Videoconferência 59ª Reunião 
- Análise das Comunicações 

Internas nº 008 e 009/2020. 

26/agosto/2021 A definir 60ª Reunião 

- Apreciação da deliberação que 

define as normas do processo 

eleitoral, gestão 2022/2026. 

28/outubro/2021 A definir 61ª Reunião 
- Planejamento Anual de 

Atividades para 2022. 

 

CÂMARA TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO (CTI) 

 

A CTI tem como principal função propor e apoiar estratégias de articulação com os Comitês 

Estaduais da bacia do rio Paranaíba com vistas a promover a gestão integrada dos recursos hídricos 

da bacia hidrográfica. A CTI se reúne habitualmente, quatro vezes por ano, sendo uma reunião por 

trimestre.  

 

PREVISÃO LOCAL REUNIÃO AÇÕES PREVISTAS 

11/ março /2021 Videoconferência 11ª Reunião 

- Apresentação dos CBHs 

Afluentes sobre o status para 

implementação da cobrança; 

13/maio/2021 Videoconferência 12ª Reunião 

- Discussão sobre o apoio aos 

CBHs Afluentes para 

implementação da cobrança; 

12/agosto/2021 A definir 13ª Reunião 
- Organização do III Seminário 

de Integração; 

14/outubro/2021 A definir  14ª Reunião 
- Definição do Calendário de 

Atividades para 2022; 

 

GRUPOS DE TRABALHO: 

 

Os Grupos de Trabalho são criados para analisar, estudar e apresentar propostas sobre determinada 

matéria, com término após a conclusão dos trabalhos, exceto pelo Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG), que é permanente.  Atualmente, o CBH 

Paranaíba tem instituído apenas o GACG.  

 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (GACG) 

 

O GACG tem a finalidade de avaliar os resultados alcançados pela Entidade Delegatária, face às 

metas e indicadores de desempenho acordados no Contrato de Gestão, na perspectiva de sua 

eficácia, de sua eficiência e de sua efetividade. O Grupo se reúne habitualmente, duas por ano, de 

forma virtual, sendo uma reunião por semestre. Ainda, em 2021, haverá um treinamento sobre o 

novo Contrato de Gestão e revisão do Plano de Aplicação Plurianual, 2021/2025. 

 



 

 

PREVISÃO LOCAL REUNIÃO AÇÕES PREVISTAS 

21/ janeiro /2021 Videoconferência 1ª Reunião 

- Apresentação do Relatório 

Final de Gestão do Sétimo 

Termo Aditivo ao Contrato de 

Gestão nº 006/ANA/2012; 

- Apresentação movimentação 

financeira, exercício de 2020. 

Fevereiro/2021 Videoconferência Treinamento 

- Treinamento sobre o novo 

Contrato de Gestão e revisão do 

Plano de Aplicação Plurianual, 

2021/2025. 

15/julho/2021 Videoconferência 2ª Reunião 

- Apresentação do Relatório 

Parcial do Contrato de Gestão 

nº XXX/ANA/2020; 

- Apresentação movimentação 

financeira do 1º semestre de 

2021.  

 

INSTÂNCIA: COMISSÕES   

 

As comissões são criadas temporariamente, com a finalidade de acompanhar e conduzir 

determinado processo de escolha.  

 

COMISSÃO ELEITORAL, GESTÃO 2022/2026 

 

Em 2021, o CBH Paranaíba deverá instituir Comissão Eleitoral para definir normas, 

procedimentos e conduzir o processo de renovação dos membros do Comitê, para a gestão 

2022/2026. Diante disso, foram previstas cinco reuniões para o ano de 2021, conforme segue:  

 

PREVISÃO LOCAL REUNIÃO AÇÕES PREVISTAS 

Abril /2021 Videoconferência 1ª Reunião 

- Definição de Coordenador; 

- Definição do cronograma de 

atividades; 

- Desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Maio/2021 Videoconferência 2ª Reunião 

- Elaboração das normas, 

procedimentos e critérios do 

processo eleitoral, 2022/2026. 

Junho/2021 Videoconferência 3ª Reunião 

- Elaboração das normas, 

procedimentos e critérios do 

processo eleitoral, 2022/2026. 

Julho/2021 A definir 4ª Reunião 

- Conclusão das normas, 

procedimentos e critérios do 

processo eleitoral, 2022/2026. 

Agosto/2021 A definir 5ª Reunião 

- Definição do cronograma do 

processo eleitoral 2022/2026; 

- Definição de mobilização para 

o processo eleitoral 2022/2026. 



 

 

EVENTOS DO CBH PARANAÍBA 

 

CAPACITAÇÕES 

 

Em 2018, o CBH Paranaíba aprovou o Programa de Capacitação para seus membros, suas instân-

cias técnicas e membros dos comitês de bacias hidrográficas afluentes ao rio Paranaíba, com o 

objetivo de promover de forma continuada a capacitação e o aperfeiçoamento dos membros quanto 

ao Singreh e aos instrumentos de gestão, para que tenham sua atuação fortalecida e exerçam com 

plenitude o seu papel nas discussões e na implementação da gestão de recursos hídricos na bacia. 

Em continuidade a implementação do Programa de Capacitação, em 2021 o CBH Paranaíba apli-

cará os seguintes temas: 

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

Março /2021 Videoconferência 
- Capacitação com o tema: Gestão de 

conflitos hídricos. 

Junho /2021 Videoconferência 
- Capacitação com o tema: Noções de 

hidrologia. 

Agosto/2021 A definir 
- Capacitação com o tema: Outorga do 

Direito de Uso dos Recursos Hídricos. 

Novembro/2021 A definir 
- Capacitação com o tema: Cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos. 

 

CAPACITAÇÕES CBHs AFLUENTES 

 

Ainda, em 2021, os comitês de bacias hidrográficas afluentes ao rio Paranaíba, localizados na 

porção goiana e sul mato-grossense, solicitaram apoio do CBH Paranaíba para realização de capa-

citação, com data e tema a definir.  

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

A definir Videoconferência 
- Capacitação para os 4 CBHs afluentes 

goianos, com tema a definir.  

A definir Videoconferência 
- Capacitação para o CBH Santana 

Aporé (MS), com tema a definir. 

 

SEMINÁRIOS/WEBINAR: 

 

PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA DA ANA 

 

O CBH Paranaíba, realizará no 1º trimestre do ano, um webinar com o tema “Programa Produtor 

de Água”, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que tem por objetivo 

estimular os produtores rurais a investirem em ações que ajudem a preservar a água, por meio do 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).  

 

 

 

 



 

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

1º trimestre Videoconferência 

- Apresentação do Programa Produtor 

de Água da ANA;  

- Dúvidas e debates sobre o Programa. 

 

SEGURANÇA DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS DA BACIA DO PARANAÍBA 

 

O CBH Paranaíba realizará no 1º semestre de 2021, webinar sobre segurança de barragens e 

reservatórios da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba.  

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

1º semestre Videoconferência 
- Apresentação sobre segurança de 

barragens e reservatórios da Bacia. 

 

ENCHENTES E MICRODRENAGENS URBANAS 

 

O CBH Paranaíba realizará no 1º semestre de 2021, webinar sobre enchentes e microdrenagens 

urbanas.  

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

1º semestre Videoconferência 
- Apresentação sobre enchentes e 

microdrenagens urbanas. 

 

III SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANAÍBA 

 

O CBH Paranaíba, realizará o III Seminário de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 

com os membros do Comitê em conjunto com os membros dos nove comitês de rios afluentes. 

Neste seminário, entre outros temas, serão tratados temas com pertinência à comunicação, são eles: 

a criação das Declarações Institucionais do CBH Paranaíba, a criação do Dia do Rio Paranaíba e 

uma Oficina de Comunicação. A previsão é realizar no segundo semestre do ano, 

preferencialmente de forma presencial. 

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

2º semestre A definir 

- Criação das Declarações 

Institucionais do CBH Paranaíba; 

- Criação do Dia do Rio Paranaíba; 

- Oficina de Comunicação.  

 

ENCONTRO: 

 

III ENCONTRO DA SOCIEDADE CIVIL DO CBH PARANAÍBA 

 

O CBH Paranaíba, realizará no 1º semestre do ano o III Encontro da Sociedade Civil, com o 

objetivo de fortalecer e alinhar as proposições do segmento.   



 

 

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

Julho/2021 A definir 

- Fortalecer e alinhar as proposições do 

segmento da sociedade civil.  

 

 

SIMPÓSIO: 

 

SIMPÓSIO CIENTÍFICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA 

 

O CBH Paranaíba, realizará um encontro que contará com participação da comunidade científica 

da bacia, com o objetivo de apresentar trabalhos e artigos com temas de acordo com as necessida-

des de pesquisa identificadas no Plano de Recursos Hídricos.   

 

PREVISÃO LOCAL AÇÕES PREVISTAS 

A definir A definir 

- Apresentar trabalhos e artigos com 

temas de acordo com as necessidades de 

pesquisa identificadas no Plano de 

Recursos Hídricos.  

 

Obs: Foram previstas até o primeiro semestre do ano de 2021 reuniões por videoconferência, em 

decorrência da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Sars Covid19), cabendo ao Comitê 

definir a condução do segundo semestre. As datas e ações previstas neste documento se tratam de 

previsões, podendo sofrer alterações, que serão previamente comunicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


