7ª Reunião do GT Integração
04 de outubro de 2017
Caldas Novas - GO

Institui a Câmara Técnica de Integração
– CTI do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba e define as
atribuições, a composição e diretrizes
para seu funcionamento
(Minuta aprovada no âmbito da CTPI)

Considerandos
 Considerando que a gestão de recursos hídricos é uma responsabilidade
compartilhada que envolve um esforço conjunto por parte da União, do
Distrito Federal e dos Estados;
 Considerando que o CBH Paranaíba tem por finalidade apoiar a criação e
promover a integração com instâncias regionais de gestão de recursos hídricos
da bacia, tais como os comitês de bacia de rios afluentes;
 Considerando que de acordo com o artigo 34 do Regimento Interno do CBH
Paranaíba, a Plenária poderá em parceria com os comitês de bacias
hidrográficas de rios que integram a bacia hidrográfica do rio Paranaíba ou
entidades de gestão de recursos hídricos em sua área de atuação, instituir
Câmara Técnica específica, com a finalidade de apoiar o processo de gestão
compartilhada na bacia, especialmente por meio da proposição de regras de
articulação e integração;

Considerandos
 Considerando a Deliberação nº 50, de 29 de abril de 2015, que definiu as
atribuições, a composição e as regras de funcionamento da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional (CTPI);
 Considerando a Deliberação nº 68, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o
Grupo de Trabalho de Integração no âmbito da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional do CBH Paranaíba.

Atribuições
I – Propor e apoiar a articulação e integração das ações dos Estados de Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, e do Distrito Federal e União na gestão das águas na
bacia hidrográfica do rio Paranaíba;
II – Propor e apoiar estratégias de articulação com os Comitês Estaduais da bacia do
rio Paranaíba com vistas à harmonização e implementação integrada das ações
deliberadas pelo CBH Paranaíba;
III - Propor ações voltadas para avaliação dos mecanismos e processos de
implementação de ações integradoras entre os CBHs da Bacia do Paranaíba;

Atribuições
IV – Propor normativas e deliberações ao CBH Paranaíba e Comitês Estaduais,
fomentando e induzindo a implementação dos instrumentos de gestão de recursos
hídricos, de forma integrada e harmonizada;
V – Identificar ações integradoras e de otimização de recursos, bem como sugerir as
providências necessárias para a melhoria da execução das atividades observando os
Planos de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e de seus
afluentes;

VI – Articular e propor adequações dos Regimentos Internos dos Comitês da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba visando atender aos princípios de integração.

Composição
 A CTI será composta por até 11 (onze) membros titulares e respectivos suplentes,
sendo 2 (dois) representantes da Diretoria do CBH Paranaíba e 1 (um)
representante de cada Comitê Estadual da bacia.
 Os membros suplentes serão indicados preferencialmente pelas plenárias.
 A CTI terá um Coordenador que será eleito em sua primeira reunião, por maioria
simples dos votos dos seus integrantes.

Reuniões
 As reuniões da CTI serão públicas e serão convocadas pela Coordenação, com, no
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência.
 A pauta e respectiva documentação das reuniões serão encaminhadas no prazo
mínimo de 7 (sete) dias anteriores à sua realização.
 As atas das reuniões serão aprovadas pelos membros da CTI na reunião seguinte à
que a originou e assinadas pelo Coordenador.
 Não havendo consenso sobre a matéria em pauta, os pareceres da CTI relatarão as
diferentes posições e a manifestação de cada membro da Câmara sobre os temas.

Reuniões

 Poderão ser convidados a participar das reuniões representantes e colaboradores
interessados nas matérias, a critério da Coordenação da CTI.
 Os pareceres da CTI serão submetidos à Diretoria do Comitê que deverá dar o
encaminhamento adequado, especialmente em caso de deliberação da Plenária.
 A Secretaria Executiva do Comitê apoiará as atividades da CTI.

Bruno Gonçalves
Coordenador do GT Integração
CBH Paranaíba

