DELIBERAÇÃO Nº 63/ 2016
Aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba,
referente ao Exercício de 2015.

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 2015,
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 2015.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
Uberlândia - MG, 23 de junho de 2016

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 2015

Atividades desenvolvidas no ano de 2015


A Secretaria Executiva apresenta o Relatório de Atividades do CBH Paranaíba referente ao ano de 2015,
através da execução bem sucedida de todas as etapas abaixo descritas:
1. No dia 29 de janeiro, em Goiânia/GO, foi realizada reunião da Diretoria do CBH Paranaíba com a
Secretaria Executiva e Agência de Publicidade Franco Propaganda para alinhamento das atividades
do primeiro bimestre.
2. Nos dias 10 e 11 de fevereiro, em Goiânia/GO, foi realizada a 6ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião
Extraordinária do GT Educação Ambiental conjunta com o GT Capacitação. Foi finalizado o Plano
de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
3. No dia 12 de fevereiro, 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 2014 foram apresentados, assim como o demonstrativo de receitas e despesas,
ressaltando que a documentação comprova a regularidade na execução do Contrato de Gestão.
4. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, em Goiânia/GO, foi realizada a 5ª Reunião do GT Agência e
Cobrança, foi discutido o modelo de Agência de Água para atender ao CBH Paranaíba. Os
representantes do setores de abastecimento e da indústria apresentaram proposta para os mecanismos
de cobrança a serem aplicados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
5. No dia 19 de fevereiro, em Uberlândia/MG, foi realizada a 2ª Reunião do GT Revisão Regimental.
Foram consolidadas as propostas recebidas para revisão do Regimento Interno do CBH Paranaíba e
de seus desdobramentos.
6. Nos dias 12 e 13 de março, em Goiânia/GO, foi realizada a 29ª Reunião da CTPI, sendo deliberado
os seguintes pontos: Aprovação da minuta de deliberação que aprova o Plano de Educação do CBH
Paranaíba; Aprovação da Portaria nº 28/2015 - Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do
Grupo de Trabalho Agência e Cobrança, Aprovação da minuta deliberação que define a natureza
jurídica da Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Paranaíba e Apreciação das propostas de
alteração do Regimento Interno do CBH Paranaíba e de seus desdobramentos.
7. No dia 16 de março, em Goiânia/GO, foi realizada reunião da Diretoria do CBH Paranaíba com a
Secretaria Executiva para alinhamento das atividades do segundo bimestre.
8. No dia 25 de março, em Goiânia/GO, realizou-se reunião com as Diretorias dos Comitês de rios
afluentes goianos ao Paranaíba, com o objetivo de promover a integração entre os Comitês e
estruturar as políticas de recursos hídricos em prol de uma gestão efetiva e participativa.

9. Nos dias 09 e 10 de abril, em Goiânia/GO, foi realizada a 6ª Reunião do GT Agência e Cobrança.
Foi discutida a proposta para os mecanismos de cobrança a serem aplicados na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba.
10. No dia 28 de abril, em Uberlândia/MG, aconteceu o 1º Seminário de Integração – Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba que teve como objetivo incentivar a articulação e integração das
ações dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e do Distrito Federal na gestão das
águas na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
11. No dia 29 de abril, em Uberlândia/MG, foram realizadas a 10ª e 11ª Reunião Extraordinária do
CBH Paranaíba. Foram aprovados os seguintes documentos: Deliberação nº 49/2015 – Altera e
aprova o Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, Deliberação nº
50/2015 - Define as atribuições, a composição e as regras de funcionamento da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional (CTPI) e Deliberação nº 51/2015 - Define a natureza jurídica da Agência
de Água da bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
12. No dia 21 de maio, em Brasília/DF, foi realizada a 30ª Reunião da CTPI conjunta os grupos de
Trabalho São Marcos e Plano. Foi aprovado pelos menos da Câmara a minuta de deliberação que
define as regras de admissibilidade para as reuniões do CBH Paranaíba. Os representantes dos
grupos de trabalho definiram cronograma para suas atividades.
13. No dia 01 de junho, em Campo Grade/MS, foi realizada reunião da Diretoria do CBH Paranaíba
com a Secretaria Executiva para ajustes da 15ª Reunião Ordinária.
14. No dia 02 de junho, em Campo Grade/MS, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com o
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso
Sul e participou da abertura das atividades em comemoração ao mês do meio ambiente.
15. Nos dias 11 e 12 de junho, em Goiânia/GO, foi realizada a 7ª Reunião do GT Agência e Cobrança.
Foi discutida a minuta do edital para seleção da Entidade Delegatária e apresentado os coeficientes a
serem utilizados na metodologia de cobrança a ser aplicada na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
16. Nos dias 25 e 26 de junho, em Itumbiara/GO, foi realizada a 15ª Reunião Ordinária do CBH
Paranaíba. Foi eleita a nova Diretoria do CBH Paranaíba, gestão 2015/2017, tendo como Presidente
o senhor Bento de Godoy Neto, representante do Poder Público do Estado de Goiás, como Vice
Presidente o senhor Deivid Lucas de Oliveira, representante dos Usuários do Estado de Minas
Gerais, como Secretário o senhor Leonardo Sampaio Costa, representante do Poder Público do
Estado do Mato Grosso Sul e como Secretário Adjunto o senhor Marcelo Pereira da Silva,
representante da Sociedade Civil do Distrito Federal. Também foram aprovados os seguintes
documentos: Deliberação nº 52/2015 – Disciplina a concessão de diárias aos membros da Plenária,
dos Órgãos Técnicos do Comitê e de colaboradores eventuais, em atendimento às convocações do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, Deliberação nº 53/2015 - Ficam aprovados os
valores de diárias a serem pagos pela ABHA com recursos do Contrato de Gestão nº
006/ANA/2012, Deliberação nº 54/2015 - Aprova o Plano de Educação Ambiental do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, Deliberação nº 55/2015 - Aprova o Relatório Anual de
Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, referente ao
Exercício de 2014, Deliberação nº 56/2015 - Aprova a Agenda de reuniões plenárias do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba para o exercício 2015-2017 e Moção nº 15/2015 - Recomenda

ao IBAMA, ICMBio e IEF/MG que a compensação ambiental do empreendimento AHE
Davinópolis seja aplicada na Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba.
17. No dia 01 de julho, em Brasília/DF, foi realizada a 6ª Reunião do GT São Marcos. Foi aprovada
minuta de deliberação que define o uso prioritário para outorga na bacia do rio Paranaíba, sub-bacia
do rio São Marcos.
18. No dia 07 de julho, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou do Seminário sobre
Outorga e Alocação de Água em Bacias Críticas. O presidente proferiu a palestra bacias críticas por
expansão da demanda: a visão dos Comitês de Bacia.
19. No dia 08 de julho, em Goiânia/GO, foi realizada a 8ª Reunião do GT Agência e Cobrança. Foram
discutido os coeficientes a serem utilizados na metodologia de cobrança a ser aplicada na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba.
20. No dia 13 de julho, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com o Secretário
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, para discutir a
prorrogação da delegação da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari, para exercer as funções de Agência de Água do CBH Paranaíba.
21. No dia 13 de julho, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou de reunião com o
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para
discutir a possibilidade de aditamento do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012.
22. No dia 05 de agosto, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou do Seminário
subsídios para revisão dos critérios gerais de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, promovido
pela Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente.
23. Entre os dias 09 e 13 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR, os conselheiros Leila Rezende, Antônio
Eustáquio e Octávio Plaster participaram de vista técnica a Itaipu Binacional para conhecer o projeto
Cultivando Água Boa.
24. No dia 13 de agosto, em Patos de Minas/MG, o conselheiro Antônio Geraldo, representando a
Diretoria do CBH Paranaíba, participou de Reunião realizada pela Promotoria de Patos de Minas
para discutir a atividade garimpeira nos municípios da Subseção Judiciária de Patos de Minas.
25. No dia 13 de agosto, em Goiânia/GO, foi realizada a 31ª Reunião da CTPI. O senhor Fernando
Costa Faria, representante do setor usuários, foi eleito para Coordenar a Câmara, gestão 2015/2017.
Foi proferida apresentação referente ao conflito entre os setores de geração de energia elétrica e
hidroviário na bacia Paranaíba – Tietê – Paraná.
26. No dia 20 de agosto, em Uberlândia/MG, o Vice Presidente do CBH Paranaíba, participou do
Seminário Águas de Minas III e proferiu apresentação sobre os principais desafios na bacia do rio
Paranaíba.
27. No dia 27 de agosto, em Uberlândia/MG, foi realizada a 32ª Reunião da CTPI, foi aprovada a
minuta de deliberação que define a prioridade de outorga na bacia do rio São Marcos. Os membros
da Câmara deliberaram por recomendar a Diretoria do CBH Paranaíba que seja requerido apoio à
Agência Nacional de Águas (ANA) para análise jurídica da minuta de deliberação e para realização
de consulta pública, uma vez que essa minuta altera o Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, que necessita da adequada publicidade.

28. No dia 27 e 28 de agosto, em Uberlândia-MG, foi realizada a 9ª Reunião do GT Agência e
Cobrança. Foi apresentada a proposta consolidada dos mecanismos de cobrança a serem aplicados
na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
29. Entre os dias 01 e 03 de setembro, em São Pedro-SP, a conselheira Leila Rezende participou do IV
Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental e gestão das águas e XII diálogo interbacias
de educação ambiental e recursos hídricos, com o tema Água e Desenvolvimento Sustentável.
30. No dia 02 de setembro, em Brasília/DF, o Presidente do CBH Paranaíba participou de reunião com
o Diretor da Área de Gestão da Agência Nacional de Águas, Paulo Varella, para tratar sobre o
aditamento do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 e a cobrança na bacia do rio Paranaíba.
Participou também do lançamento do relatório “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil”,
lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
31. No dia 08 de setembro, em Goiânia/GO, foi realizada Reunião da Diretoria do CBH Paranaíba com
a Secretaria Executiva para alinhamento das atividades do 4º trimestre.
32. Entre os dias 09 e 10 de setembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da
Oficina sobre estratégias para o enquadramento de corpos d’água: aspectos técnicos e institucionais,
promovido pela Agência Nacional de Águas.
33. No dia 11 de setembro, em Goianápolis/GO, o Presidente do CBH Paranaíba participou do plantio
de mudas para reflorestamento do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Ação fruto de uma
articulação realizada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis na
qual o Comitê participa das definições de áreas prioritárias para medidas compensatórias nos
processos de licenciamento ambiental.
34. Entre os dias 13 e 16 de setembro, em Uberlândia/MG, o Vice Presidente do CBH Paranaíba
participou da Conferência Nacional de Segurança Hídrica. No evento foi montado estande do CBH
Paranaíba e distribuído material institucional.
35. No dia 19 de setembro, em Paracatu/MG, o Movimento Verde de Paracatu em parceria com CBH
Paranaíba promoveu a descida do rio São Marcos, ação do projeto São Marcos Vivo. O objetivo do
evento foi conscientizar a comunidade local quanto à preservação ambiental e a importância da
gestão dos recursos hídricos no reservatório da usina.
36. Nos dias 24 e 25 de setembro, em Brasília-DF, foi realizada a 10ª Reunião do GT Agência e
Cobrança. Foram discutidos os mecanismos de cobrança a serem aplicados na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba e a minuta do edital para seleção da Entidade Delegatária para desempenhar as funções
de Agência de Água do CBH Paranaíba.
37. Nos dias 01 e 02 de outubro, em Caldas Novas/GO, foi realizada a 16ª Reunião Ordinária do CBH
Paranaíba, foram referendas a Deliberação nº 57/2015 – aprova a participação de 12 (doze)
conselheiros do CBH Paranaíba no XVII ENCOB com as despesas de diária e traslado custeadas
com recurso do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 e Deliberação nº 58/2015 - aprova a
prorrogação do prazo de indicação da ABHA para desempenhar funções de Agência de Água do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Foi promovido o Curso de capacitação “Noções
em hidrologia”, em atendimento ao Programa de Capacitação Permanente dos Membros do CBH
Paranaíba e da Câmara Técnica de Planejamento Institucional, que determina a realização de cursos

de capacitação para os conselheiros do CBH Paranaíba, promovendo a capacitação dos membros e
representantes de todos os setores que compõem o comitê.
38. Entre os dias 04 e 09 de outubro, em Caldas Novas/GO, representes do CBH Paranaíba
participaram do XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Foi montado no
evento estande do CBH Paranaíba com exposição de uma maquete em 3D da bacia do rio Paranaíba,
com a caracterização dos principais usos. Durante o encontro foram entregues aos participantes kits
com o material institucional do CBH Paranaíba e veiculado durante todos os dias do evento o vídeo
institucional do Comitê.
39. No dia 13 de outubro, em Brasília/DF, O Presidente do CBH Paranaíba participou de reunião com
os conselheiros do Distrito Federal para tratar da forma de aplicação dos recursos provenientes da
cobrança na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
40. Nos dias 15 e 16 de outubro, em Goiânia-GO, foi realizada a 11ª Reunião do GT Agência e
Cobrança. Foi discutida a minuta de deliberação que estabelece os mecanismos e valores de
cobrança pelo uso de recursos hídricos a serem aplicados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
41. No dia 23 de outubro, em Goiânia/GO, o Presidente do CBH Paranaíba e o conselheiro Gustavo
Malacco participaram de reunião promovida pela Procuradoria da República em Goiás, para discutir
os impactos ambientais ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos em
planejamento e construção na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, especialmente a UHE
Davinópolis, AHE Escada, AHE Gamela e AHE Paraíso.
42. No dia 29 de outubro, em Goiânia/GO, foi realizada a 33ª Reunião da CTPI para discutir e analisar
a minuta de deliberação que define os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos na
bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
43. No dia 29 de outubro, em Goiânia/GO, foi realizada a 12ª Reunião do GT Agência e Cobrança. Foi
apresentado e discutido os valores dos preços unitários de cobrança pelo uso de recursos hídricos na
bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
44. No dia 12 de novembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da 136ª Reunião
da Câmara Técnica Institucional e Legal do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para tratar da
prorrogação da delegação da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari, para exercer as funções de Agência de Água do CBH Paranaíba.
45. No dia 18 de novembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou de reunião com
os conselheiros do Distrito Federal para tratar da proposta de aplicação dos recursos provenientes da
cobrança na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
46. No dia 24 de novembro, em Araguari/MG, a Diretoria do CBH Paranaíba esteve reunida com a
Diretoria Executiva da ABHA para finalizar o Programa de Trabalho e o orçamento para o exercício
de 2016.
47. Entre os dias 25 e 26 de novembro, em Brasília/DF, o Vice Presidente do CBH Paranaíba
participou do Encontro dos observadores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, que teve o objetivo de avaliar os passos até agora implementados e aprimorar a formatação
do Observatório das Águas para monitorar a governança do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.

48. No dia 01 de dezembro, em Goiânia-GO, foi realizada a 13ª Reunião do GT Agência e Cobrança.
Os representantes do Distrito Federal apresentaram proposta para aplicação dos recursos oriundos da
cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Foram aprovados pelo
Grupo de Trabalho os preços unitários de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio
Paranaíba.
49. No dia 03 de dezembro, em Uberlândia – MG, o Vice Presidente do CBH Paranaíba participou da
6ª Assembleia Geral Ordinária do CBH Araguari, oportunidade em que foi eleita a nova Diretoria
daquele Comitê, gestão 2016/2017.
50. No dia 08 de dezembro, em Brasília-DF, o Presidente do CBH Paranaíba, o Coordenador da CTPI e
o Coordenador do GT São Marcos participaram de reunião com representantes das
Superintendências de Regulação, Planejamento de Recursos Hídricos e de Apoio ao Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas para discutir e
definir as estratégias para encaminhamento da alteração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, referente as prioridades de outorga na bacia.
51. No dia 09 de dezembro, em Brasília/DF, a Diretoria do CBH Paranaíba participou da 38ª Reunião
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde foi apresentada e aprovada a prorrogação da
delegação da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari (ABHA) para exercer as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba.
52. No dia 10 de dezembro, em Uberlândia/MG, foi realizada a 34ª Reunião da CTPI que aprovou a
minuta de deliberação 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.
53. No dia 10 de dezembro, em Uberlândia/MG, 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 2015 foram apresentados, assim como o demonstrativo de receitas e despesas,
ressaltando que a documentação comprova a regularidade na execução do Contrato de Gestão.

