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Relatório das Atividades da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba – 2008 / 2013 

 

 

O relatório apresenta as atividades da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI, no 

período de julho de 2008 a junho de 2013. As reuniões da CTPI têm sido acompanhadas e registradas 

através de Ata, as imagens e o áudio das reuniões estão no arquivo da Secretaria Executiva do CBH 

Paranaíba.  

 

 Atividades desenvolvidas pela CTPI em 2008 

1. No dia 22/07/2008, em Brasília/DF, foi realizada a 1ª Reunião da CTPI, a reunião teve como foco 

a eleição do Coordenador da CTPI, sendo eleito o senhor Hélder Naves Torres; a indicação do 

Relator da CTPI, sendo indicado o senhor Fernando Costa Faria; e o debate sobre a metodologia 

da Oficina de Planejamento do CBH Paranaíba. 

2. Nos dias 18 e 19/09/2008, em Itumbiara/GO, foi realizada a 2ª Reunião da CTPI, a reunião teve 

como foco a discussão sobre a definição das unidades territoriais de gestão e planejamento na 

bacia do Paranaíba, em articulação com os Governos Estaduais e DF; a aprovação da criação dos 

Grupos de Trabalho, Portaria CTPI nº 001/2008 – GT Comunicação, Portaria CTPI nº 002/2008 – 

GT Logomarca e Fotografia, Portaria CTPI nº 003/2008 – GT Capacitação, Portaria CTPI nº 

004/2008 – GT Comitês e Portaria CTPI nº 005/2008 – GT Plano.  

3. Nos dias 27 e 28/11/2008, em Itumbiara/GO, foi realizada a 3ª Reunião da CTPI e dos GTs, os 

pontos principais da reunião foram: apresentação da minuta e discussão do Plano de Comunicação 

do CBH Paranaíba, pelo Coordenador do GT Comunicação; apresentação do Edital para abertura 

do Concurso da Logomarca do CBH Paranaíba, pela Coordenadora do GT Logomarca e 

Fotografia e a apresentação feita pelo senhor Giordano Bruno (ANA) sobre a compensação 

financeira aos municípios, estados e órgãos de governo pela utilização dos recursos hídricos pelo 

setor hidrelétrico. 

 

Atividades desenvolvidas pela CTPI em 2009 

 

4. Nos dias 12 e 13/08/2009, em Nova Ponte/MG, foi realizada a 4ª Reunião da CTPI e dos GTs, os 

temas de maior enfoque na reunião foram: apresentação sobre o estágio da elaboração do Termo 

de Referência do Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Paranaíba; informe da ANA sobre 

os valores da compensação financeira do Setor Elétrico e da cobrança do Setor Elétrico referentes 
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à geração das Usinas Hidrelétricas da Bacia; e os repasses através dos coordenadores dos GTs 

sobre as atividades desenvolvidas.  

5. Nos dias 07 e 08/05/2009, em Rio Quente/GO, foi realizada a 5ª Reunião da CTPI e dos GTs, os 

principais pontos da reunião foram: apresentação e aprovação do Plano de Comunicação do CBH 

Paranaíba, que foi encaminhado para aprovação do Plenário; apresentação, discussão e aprovação 

do Termo de Referência do CBH Paranaíba, que foi levado para aprovação do Plenário; o 

Professor Paulo Salles, coordenador do GT Capacitação, fez apresentação dos Cursos de 

Capacitação e Difusão Tecnológica para Técnicos de Nível Superior e Demais Interessados que 

Atuam na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, oferecidos pela Universidade Federal de Goiás e 

pela Universidade de Brasília, os cursos foram oferecidos em virtude do resultado do trabalho 

desenvolvido pelo GT Capacitação; aprovação das portarias: Portaria CTPI nº 06/2009, que 

alterou a Portaria CTPI nº 01/2008, que instituiu o GT Comunicação Portaria CTPI nº 07/2009, 

que alterou a Portaria CTPI nº 02/2008, que instituiu o GT Logomarca e Fotografia; Portaria CTPI 

nº 08/2009, que alterou a Portaria CTPI nº 03/2008, que instituiu o GT Capacitação; Portaria 

CTPI nº 09/2009, que alterou a Portaria CTPI nº 04/2008, que instituiu o GT Comitês; Portaria 

CTPI nº 10/2009, que alterou a Portaria CTPI nº 05/2008, que instituiu o GT Plano; o coordenador 

do GT Comitês, senhor Andrei Mora, apresentou sobre a definição das bases territoriais (GO, DF, 

MS); o processo de instalação do CBH-Turvo e dos Bois, e do CBH-Paranoá; adequações do 

regimento interno do CBH-Meia Ponte.   

 

6. Nos dias 16 e 17/07/2009, em Itumbiara/GO, foi realizada a 6ª Reunião da CTPI e dos GTs, na 

reunião foi eleito o novo coordenador da CTPI, senhor Wilson Akira Shimizu; foram apresentadas 

e discutidas sugestões para o Plano de Comunicação do CBH Paranaíba; foi aprovada a Portaria nº 

11/2009 alterando as Portarias nº 5/2008 e nº 10/2009, referente a nova composição do GT Plano; 

foi feito balanço das inscrições para o Concurso da Logomarca do Comitê e levantada estratégias 

para ampliação da divulgação; apresentação sobre o realinhamento dos Comitês mineiros e do 

Comitê do rio Meia Ponte. 

 

7. Nos dias 22 e 23/09/2009, em Patos de Minas/MG, foi realizada a 7ª Reunião da CTPI e dos GTs, 

foi apresentado, pela senhora Mara Moscoso, membro do GT Logomarca e Fotografia o balanço 

geral das inscrições para o curso da Logomarca, tendo 189 inscrições, serão analisadas todas as 

inscrições e selecionadas 3 logomarcas para ser escolhida pelos membros do Plenário; o senhor 

Wilson José da Silva, coordenador do GT Comunicação, apresentou as novas propostas de 

alteração para o Plano de Comunicação do CBH Paranaíba; o senhor João Ricardo Raiser 

apresentou o processo de recriação  do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Goiás e 

Instalação do CBH – Turvo e Dos Bois; o Professor Sylvio Andreozzi, coordenador do GT 

Capacitação, apresentou proposta de capacitação permanente para os membros do CBH Paranaíba 

e da CTPI;  
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8. Nos dias 18 e 19/11/2009, em Itumbiara/GO, foi realizada a 8ª Reunião da CTPI e dos GTs,  foi 

apresentado pelo senhor Milton Monteiro, a proposta final do Plano de Comunicação do CBH 

Paranaíba e será encaminhado para aprovação na próxima reunião Plenária; a senhora Elaine 

Farinelli, coordenadora do GT Logomarca e Fotografias, informou que a logomarca do Comitê 

será escolhida na próxima reunião Plenária e que os três finalistas receberam certificado de 

participação; foi apresentado pelo senhor Ricardo Sandi, ANA, e aprovado pelos membros da 

CTPI proposta de alteração do Regimento do CBH Paranaíba que será apresentado e encaminhado 

para aprovação na próxima reunião Plenária; foi apresentado pelo senhor Ricardo Sandi, ANA, e 

discutido e aprovado pelos membros da CTPI a proposta de contratação de uma OSCIP, pela 

ANA, para atuar como Secretaria Executiva do CBH Paranaíba; foi apresentado pelo senhor 

Alexandre de Almeida, Caramuru S/A, palestra sobre o Transporte Hidroviário, mostrando sua 

utilidade, baixo custo, menor degradação ambiental e as vantagens em relação aos outros meios de 

transporte, expondo a importância de se operacionalizar a hidrovia Tietê-Paraná-Paranaíba.  

 

9. Nos dias 02 e 03/12/2019, em Brasília/DF, foi aprovado o Plano de Comunicação do CBH 

Paranaíba e escolhida a logomarca do Comitê, ambos fruto do excelente trabalho desenvolvido 

pelo GT Comunicação e GT Logomarca e Fotografia. 

 

Atividades desenvolvidas pela CTPI em 2010 

 

10. Nos dias 18 e 19/03/2010, em Campo Grande/MS, foi realizada a 9ª Reunião da CTPI e dos GTs, 

o senhor Andrei Mora, apresentou a Programação de Mobilização dos Representantes Regionais, 

salientou a importância da participação dos representantes regionais para a consolidação do 

Comitê de Integração e informou que o Distrito Federal conseguiu no dia 17 de Março de 2010, 

instalar o CBH – Paranoá com área de atuação sobre todos os afluentes distritais do Paranaíba; a 

senhora Mara Moscoso, membro do GT Logomarca e Fotografia, apresentou a minuta do Edital 

do Concurso de Fotografia, cujo título é: “Um Olhar Sobre o Rio Paranaíba”, tendo como 

objetivo principal divulgar a importância da conservação do Rio Paranaíba e de se criar um banco 

de imagens. 

11. Nos dias 05 e 06/05/2010, em Uberlândia/MG, foi realizada a 10ª Reunião da CTPI e dos GTs, a 

senhora Viviane Pinelli, ANA, informou que o Termo de Referência do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do rio Paranaíba, foi aprovado na diretoria, e que a empresa vencedora do 

processo licitatório foi a COBRAPE - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos; foi 

apresentado pelo Dr. Hamilton Magalhães, Secretário do CBH Paranaíba, e discutido pelos 

membros proposta de deliberação para arbitragem de conflitos na bacia do Paranaíba; o senhor 

Andrei Mora, coordenador do GT Comitês, apresentou os resultados dos encontros com os 

representantes regionais, informou que os pontos discutidos foram: Mobilização  das  Instituições 
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para fomentar e apoiar os Processos de Instalação do CBH – Turvo e Dos Bois, que ainda não está 

instalado; Processo  de  criação  e  instalação  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Sudoeste  e 

Sudeste Goiano e Acompanhamento do Processo de Fortalecimento e Renovação dos Membros 

do Meia  Ponte. 

12. Nos dias 15 e 16/07/2010, em Itumbiara/GO, foi realizada a 11ª Reunião da CTPI e dos GTs, 

foram apresentadas as minutas de portaria de criação dos GTs Educação Ambiental e Agência 

Cobrança, novas sugestões foram incluídas a minuta e a aprovação será na próxima reunião da 

CTPI; foram apresentados aos presentes os representantes da empresa COBRAPE que irão 

conduzir a elaboração do PRH Paranaíba; foi apresentado pelo senhor, Carlos Eduardo, 

COBRAPE, o Plano de Trabalho para o desenvolvimento do Plano de Recursos Hídricos e 

Enquadramento do Corpos Hídricos Superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.  

13. Nos dias 23 e 24/09/2010, em Ituiutaba/MG, foi realizada a 12ª Reunião da CTPI e dos GTs,  foi 

aprovada a Portaria CTPI nº 012/2010 – GT Educação Ambiental; aprovada Portaria CTPI nº 

13/2010 - Altera a Portaria CTPI nº 09, de 08 de maio de 2009 e a Portaria CTPI nº 04, de 19 de 

setembro de 2008 – GT Comitês e aprovada Portaria nº 14/2010 – GT Agência e Cobrança.  

 

14. Nos dias 04 e 05/11/2010, em Goiânia/GO, foi realizada a 13ª Reunião da CTPI e dos GTs, o 

Professor Paulo Salles, membro do GT Plano, falou sobre o sobre que fez sobre a bacia do 

Paranaíba, disse que foi uma experiência fantástica, que viram uma bacia pujante, pela sua riqueza 

e desenvolvimento, foi observado a piscicultura, potencial turístico, falou das áreas que poderiam 

ser exploradas, atentou para os problemas decorrentes e a necessidade da preservação hídrica e do 

bioma, e garantia da sustentabilidade. Foi apresentada pelo Professor Paulo Salles e aprovada pela 

CTPI proposta de moção para ser referenda pelo Comitê que trata da instalação de PCHs no rio 

São Bartolomeu e sobre a captação de água, e preocupação com o processo futuro sobre 

abastecimento. Aprovada minuta de moção que será encaminhada ao Plenário para análise e 

aprovação, manifestando-se junto aos governos de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal 

pela criação de legislação de compensação pelo uso de recursos hídricos para fins de 

abastecimento público. 

 

Atividades desenvolvidas pela CTPI em 2011 

 

15. No dia 17/02/2011, em Itumbiara/GO, foi realizada a 14ª Reunião da CTPI e dos GTs, foi 

apresentado pelas senhoras Mariana Coutinho, ANA, e Andrea Carestiato, MMA, o Programa nas 

Ondas do Rádio, reforçando que para fortalecer a gestão de recursos hídricos na bacia, por meio 

da mobilização social e da divulgação de informações pertinentes ao Plano, pode-se utilizar 

ferramentas como o rádio, que contribui para o processo de educomunicação; foi apresentado pelo 

senhor Mateus Neves, ANEEL, os procedimentos para a implantação de aproveitamentos 
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hidrelétricos das PCHs, iniciando com uma contextualização sobre os papeis institucionais do 

setor elétrico, as etapas para implantação de PCHs, a legislação correlata, o processo de aprovação 

dos estudos de inventário, e as interfaces com o licenciamento ambiental e a outorga; também foi 

apresentando pelo Professor Laurindo Pedrosa, UFG, os Impactos Sócio Ambientais de PCHs, 

quais as causas da degradação do cerrado, das ameaças ao ciclo reprodutivo dos peixes e o 

desaparecimento de espécies, dos impactos da geração de energia e a necessidade de 

investimentos em fontes renováveis (eólica e solar) e criticou as fontes não renováveis 

(termelétrica e termonuclear); foi apresentado pela senhora Viviani Pinelli, coordenadora do 

GTAC, a importância do GT e suas competências, foi reforçado pelo senhor Rodrigo Flecha, 

ANA, a importância das Agências no apoio à gestão dos recursos hídricos e que estas tem dois 

papéis principais: são agentes técnicos do comitê, aportando a capacidade técnica necessária para 

a implementação da gestão dos recursos hídricos; e desempenham o papel de secretaria executiva, 

desenvolvendo as atividades inerentes a operacionalização do Comitê. 

16. Nos dias 19 e 20/05/2011, em Uberlândia/MG, foi realizada a 15ª Reunião da CTPI e dos GTs, a 

senhora Viviani Pinelli, ANA, apresentou a proposta de Agência de bacia para a UAR (Unidade 

Administrativa Regional) de Itumbiara – CBH Paranaíba, onde Associação Multissetorial de 

Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA, seja indicada 

para desempenhar funções de Secretaria Executiva do CBH Paranaíba; o senhor Bruno 

Collischonn, ANA, apresentou o marco regulatório do São Marcos, onde está sendo construída a 

Usina de Batalha entre Paracatu e Cristalina, a bacia tem 6.700km² e com alguns rios Federais, 

destacando os rios São Marcos e Samambaia, foi apresentado pelo senhor Ney Maranhão, ANA, 

sobre o PRH Paranaíba e o Marco Regulatório; foi aprovada Portaria CTPI nº 16/2011 – GT 

Revisão Regimental.  

17. Nos dias 02 e 03/06/2011, em Rio Quente/GO, foram escolhidas as fotografias vencedoras do 

Concurso de Fotografia do CBH Paranaíba, foi escolhida uma fotografia com o tema água, outra 

com tema beleza natural e a terceira com o tema degradação ambiental. Com o encerramento do 

concurso, o GT Logomarca e Fotografia cumpriu as atividades propostas. 

18. No dia 11/10/2011, em Brasília/DF, foi realizada a 16ª Reunião CTPI e dos GTs, o senhor 

Rodrigo Flecha, ANA, apresentou o relatório da 123ª Reunião CTIL/CNRH, e o detalhamento das 

funções da ABHA como entidade delegatária, apresentou também a minuta de contrato de gestão 

entre ANA e ABHA; foi apresentado pelo senhor José Carlos, ANA, a Minuta de Normas e 

Procedimentos Eleitorais para gestão 2012/2016 do CBH Paranaíba e a Minuta de composição da 

Comissão Eleitoral; também foi apresentado pelo senhor Nelson Freitas, ANA, um breve relato da 

2ª Oficina do GTAC, realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2011, em Araxá – MG. O tema da 

oficina foi “Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba no 

Contexto do Plano de Recursos Hídricos; a senhora Rosana Evangelista, ANA, falou sobre a 

Caravana do Paranaíba, uma proposta de mobilização na bacia do Paranaíba para divulgação do 

Plano de Recursos Hídricos. 
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Atividades desenvolvidas pela CTPI em 2012 

 

19. No dia 09/05/2012, em Itumbiara/GO, foi realizada a 17ª Reunião da CTPI e dos GTs, foi 

apresentado pelo senhor José Luiz, ANA, os resultados e diagnósticos levantados para elaboração 

do PRH Paranaíba, apresentou também a elaboração de cenários, atual e tendencial. 

 

20. De 16/07 a 07/08 e de 14 a 15/08/2012, foi realizado o módulo EaD e presencial do Curso de 

elaboração de Spots de Rádio e Manuseio da Plataforma Web Rádio Água. O curso foi resultado 

do trabalho do GT Educação Ambiental, em parceria com a Agência Nacional de Águas, a Itaipu 

Binacional e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu. 

21. No dia 10/08/2012, em Uberlândia/MG, foi realizada a 18ª Reunião da CTPI, foi apresentado pela 

senhora Keiko Pereira, Indaiá Turismo, um possível conflito em Lagoa Santa, quanto ao uso dos 

recursos hídricos para geração de energia e turismo; foi apresentado pelo Professor Sylvio 

Andreozzi, coordenador do GT Revisão Regimental, relatório com as sugestões de alterações para 

o regimento. 

22. Nos dias 04 e 05/09/2012, em Itumbiara/GO, foi realizada reunião do GT Plano, foi apresentado 

pela senhora Maria Inês Persechini, COBRAPE, proposta de calendário para a terceira série de 

reuniões públicas do PRH Paranaíba; o senhor Jose Antônio Oliveira de Jesus (Tonico), 

COBRAPE, apresentou a proposta de enquadramento para os corpos hídricos superficiais da bacia 

do Paranaíba; o senhor Rafael Tozzi, COBRAPE, apresentou o Plano de Investimentos do PRH 

Paranaíba.  

23. Nos dias 04 e 05/10/2012, em Goiânia/GO, foi realizada a 19ª Reunião da CTPI, foi feita 

apresentação sobre o processo e as condicionantes do licenciamento das PCHs Retiro Velho e 

Pontal do Prata, pelos senhores Thiago Abreu e Pedro Ramos, representantes das PCHs e o senhor 

Luciano Ferreira, SEMARH-GO; o Professor Sylvio Andreozzi, apresentou o relatório do GT 

Revisão Regimental.  

24. No dia 22/10/2012, em Uberlândia/MG, foi realizada reunião do GT Plano, foi discutido o 

enquadramento para bacia, programa de investimento e diretrizes para outorga, as discussões 

foram coordenadas pelos senhores José Luiz e Márcio (ANA) e pelos técnicos da COBRAPE.  

25. Nos dias 23 e 24/10/2012, em Uberlândia/MG, foram aprovados os Regimentos do CBH 

Paranaíba e da CTPI, fruto do trabalho realizado pelo GT Revisão Regimental. 

26. No dia 12/12/2012, em Itumbiara/GO, foi realizada a 20ª Reunião da CTPI e dos GTs, foi 

aprovada Portaria CTPI nº 18/2012 – GT Barragens; foi extinto o GT Comitês, visto que finalizou 

seu trabalho com a criação e instalação dos Comitês Goianos.  
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Atividades desenvolvidas pela CTPI em 2013 

 

27. Nos dias 25 e 26/03/2013, em Goiânia/GO, foi realizada a 21ª Reunião da CTPI e dos GTs 

Agência e Cobrança e Plano, foi apresentado pelo senhor Nelson Freitas, ANA, relatório de 

Agência e Cobrança do PRH-Paranaíba: apresentação geral, objetivos do relatório; questões 

legais; CBHs da bacia; alternativas de Agência; estrutura da Agência; também foi apresentado 

pelo senhor Marco Antônio, ANA, conceitos gerais de cobrança; metodologia dos cálculos; 

potencial de arrecadação da bacia; viabilidade financeira da Agência; programa para 

implementação, posteriormente os membros se reuniram em grupos para discutir e encaminhar as 

alternativas para agência e cobrança na bacia do Paranaíba. 

28. No dia 24/05/2013, em Brasília/DF, o GT Plano esteve reunido para consolidar os pedidos de 

vistas ao PRH Paranaíba. 

29. No dia 04/06/2013, em Goiânia/GO, foi aprovado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do 

Paranaíba, resultado do grande empenho e dedicação do GT Plano ao longo dos últimos três anos.  

 

Ações em andamento 

 

 Aperfeiçoamento das discussões sobre Agência e Cobrança da bacia do Paranaíba; 

 Reestruturação dos Grupos de Trabalho; 

 Proposta de criação de GT Conflito; 

 Proposta de criação de GT para acompanhamento da implementação do PRH Paranaíba. 
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