Relatório Final do Grupo de Trabalho de Integração do CBH Paranaíba
1. INTRODUÇÃO
O Grupo de Trabalho de Integração (GT Integração) do CBH Paranaíba foi instituído pela
Deliberação nº 68, de 15 de dezembro de 2016, com a atribuição de estabelecer
estratégias para integração dos Comitês de Bacias Hidrográficas de rios afluentes ao Rio
Paranaíba.
O Grupo de Trabalho é composto por 11 membros, sendo 2 (dois) representantes do CBH
Paranaíba e um representante de cada Comitê de Bacia de rios afluentes ao rio Paranaíba:
CBH dos Rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do São Marcos (GO);
CBH Meia Ponte (GO);
CBH Rio dos Bois (GO);
CBH Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba (GO);
CBH Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (MG);
CBH Araguari (MG);
CBH Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba (MG);
CBH Paranoá (DF); e
CBH dos Rios Santana e Aporé (MS).
2. DESENVOLVIMENTO
O GT Integração foi instalado em 10 de abril de 2017 com prazo de 6 (seis) meses para
conclusão dos trabalhos.
Foram realizadas 7 (sete) reuniões ao decorrer dos trabalhos, conforme segue:
10/04/2017 – 1ª Reunião do grupo para definição da Coordenadoria, Relatoria e de
representante para compor a Comissão Eleitoral do CBH Paranaíba e aprovação do
cronograma de reuniões.
03/05/2017 – 2ª Reunião do GT para discussão da decisão da Comissão Eleitoral quanto à
aplicabilidade do Regimento do Interno do CBH Paranaíba no processo eleitoral, gestão
2018-2021 e para início da preparação do 2º Seminário de Integração.
07/06/2017 – 3ª Reunião do GT para continuidade da preparação para o 2º Seminário de
Integração e discussão da proposta de criação da Câmara Técnica de Integração.
05/07/2017 – 4ª Reunião para avaliação da definição do processo eleitoral do CBH
Paranaíba, gestão 2018-2021.
09/08/2017 – 5ª Reunião para apresentação do Programa Nacional de Fortalecimento dos
Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês), discussão e definição de ações de

integração e fortalecimento dos Comitês de bacias de rios afluentes ao rio Paranaíba e
Fechamento do 2º Seminário de Integração.
05/09/2017 – 6ª Reunião para definição de metas para apoio financeiro ao funcionamento
e fortalecimento dos CBHs de rios afluentes ao Paranaíba e discussão dos
encaminhamentos referentes ao processo eleitoral do CBH Paranaíba, gestão 2018 –
2021, definidos na reunião Plenária do CBH Paranaíba (30.08.17).
04/10/2017 – 7ª Reunião para refinamento das metas para apoio financeiro ao
funcionamento e fortalecimento dos CBHs de rios afluentes ao Paranaíba e aprovação do
Relatório Final do GT Integração.
Conforme atribuições do grupo, desde sua primeira reunião foram discutidas alternativas
que promovam a integração dos comitês instalados na bacia do rio Paranaíba.
Analisando-se que o CBH Paranaíba está em processo de definição das normas e critérios
para realização do processo eleitoral do Comitê, o grupo entendeu que um dos
mecanismos para assegurar a integração com os comitês de rios afluentes é que a
composição da plenária do CBH Paranaíba se dê por meio da indicação dos comitês
estaduais, conforme prevê o Regimento Interno do Comitê.
O grupo participou e acompanhou todas as discussões para definição das normas e
critérios para realização do processo eleitoral, sempre manifestando que a integração
começa tendo-se membros em comuns, com discussões comuns.
Apesar de todas as discussões e tentativas do grupo, em que o processo eleitoral fosse
realizado respeitando o Regimento Interno do Comitê e garantindo o princípio integrador
do CBH Paranaíba e até mesmo propondo medidas alternativas, a Plenária do CBH
Paranaíba, definiu realizar o processo eleitoral nos moldes anteriores, justificando que
este não é o melhor cenário para aplicabilidade do Regimento Interno.
Dando continuidade à definição de estratégias para integração, o grupo entendeu que a
criação de uma Câmara Técnica de Integração seria uma alternativa, uma vez que, o
grupo de trabalho é uma instância com prazo para conclusão dos trabalhos o que limita a
execução de suas atividades, enquanto a Câmara Técnica tem caráter permanente
possibilitando um planejamento estratégico com metas em longo prazo e garantindo o
avanço sistêmico da integração na bacia. O grupo elaborou uma minuta de deliberação
com a proposta de criação da Câmara Técnica de Integração, sendo que a composição se
dará por representantes de todos os comitês instalados na bacia. A referida minuta
encontra-se no anexo deste relatório e foi objeto de análise e aprovação dos membros da
CTPI, durante sua 40ª Reunião da CTPI, realizada nos dias 09 e 10 de agosto. A proposta
foi encaminhada para apreciação da Plenária do CBH Paranaíba.
Em atendimento a uma demanda da Diretoria do Comitê, em cumprimento ao Indicador 2
do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, o grupo de trabalho
elaborou uma proposta de programação para realização do 2º Seminário de Integração

do CBH Paranaíba, que terá como público alvo os membros dos comitês estaduais da
bacia do rio Paranaíba e os Órgãos Gestores de Recursos Hídricos. O Seminário será
realizado no mês de dezembro do ano em curso na cidade de Goiânia – GO. A
programação encontra-se anexa.
Com as discussões ocorridas no âmbito do grupo, o que propiciou conhecer a realidade
dos comitês mais de perto. Identificou-se que os comitês instalados na bacia estão em
estágios muito diferentes, sendo de extrema urgência o nivelamento dos membros, bem
como programas de capacitação e fortalecimento dos comitês em prol de uma gestão
integrada para implementação dos instrumentos de gestão. Identificada estas
necessidades, o grupo de trabalho solicitou a Agência de Água do CBH Paranaíba que
elaborasse uma proposta que propiciasse o fortalecimento institucional dos comitês. A
Agência apresentou uma proposta que prevê a instalação, estruturação e a manutenção de
uma sede para cada comitê da bacia, com dois profissionais para exercer as funções
administrativas. A proposta contempla ainda, suporte para comunicação e mobilização,
com a criação de website, definição de logomarca, elaboração de plano de comunicação.
Para que os comitês possam de fato discutir as problemáticas da bacia e buscar o avanço
da gestão, foi proposta uma agenda de atividades prevendo a realização de reuniões
plenárias, de câmaras técnicas, grupos de trabalho, oficina de capacitação e ações de
diretoria. Estimou-se que o recurso necessário para cumprir estas demandas é de
aproximadamente R$ 255 mil por comitê. Recurso este que pode ser oriundo da cobrança
pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba.
Levando-se em consideração que a decisão de destinar recurso para apoio aos CBHs
estaduais compete à plenária do CBH Paranaíba e que este deve estar previsto no Plano
de Aplicação do Comitê. O grupo aprovou um quadro de metas a serem pactuadas entre
CBH Paranaíba e CBHs estaduais para assegurar este apoio. As metas preveem desde a
elaboração da Agenda Anual de Atividades a implementação da cobrança na bacia. O
horizonte de apoio é de quatro anos, tendo início em 2018 e término em 2021. Ressalta-se
que foi entendimento do grupo, que caso o comitê consiga alcançar todas as metas antes
do período estabelecido no cronograma, o comitê poderá continuar recebendo o recurso
para ser utilizado em outras finalidades, como a destinação para projetos ou outras
demandas apontada pelo próprio CBH de rio afluente ao rio Paranaíba. O quadro de
metas está disponível no anexo e foi encaminhado para apreciação da CTPI.
O quadro de metas definido pelo grupo durante sua 6ª Reunião foi objeto de discussão da
41ª Reunião da CTPI, realizada nos dias 02 e 03 de outubro, ocasião em que foi
solicitado pelos membros da Câmara que o quadro de metas fosse definido por comitê,
considerando o estágio de avanço de cada Comitê instalado na bacia. As metas definidas
por cada Comitê, durante a 7ª Reunião do GT Integração segue no anexo IV deste
relatório.
3. CONCLUSÃO
Considerando as discussões ocorridas no grupo de trabalho, entendeu-se que as principais
estratégias para garantir a integração dos comitês instalados na bacia do rio Paranaíba é
garantindo a representatividade dos membros dos comitês estaduais na composição da
Plenária do CBH Paranaíba; instituindo uma Câmara Técnica de Integração em caráter
permanente e definindo apoio para o fortalecimento dos comitês, articulando o

envolvimento e comprometimento dos órgãos gestores na implementação dos
instrumentos de gestão e garantindo uma gestão compartilhada e integrada na bacia.
4. OBSERVAÇÃO
Foi solicitado pelo Presidente do CBH Santana Aporé, senhor Paulo Gomes, que os
assuntos descritos abaixo fossem registrados neste relatório, devido a sua importância,
mesmo que não tenham sido tema de discussão das reuniões do grupo:
1 - Zoneamento das coleções hídricas e áreas de preservação permanente na malha
urbana de todos os municípios abrangentes ao CBH Santana Aporé, mapeamento digital
shape file e delimitação dos mesmos conforme as legislações vigentes.
2- Possibilidade da criação de um fundo de 0,5 % a 1 % sobre o montante arrecadado
com cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na bacia hidrográfica
do rio Paranaíba, com a finalidade exclusiva de prover projetos de recuperação de matas
ciliares e nascentes.
3- O CBH Santana Aporé buscará parcerias tanto privada como pública para implantar o
Programa Produtor de Água. O Comitê tem um projeto que visa inicialmente restaurar as
matas ciliares do Rio Santana e de forma gradativa estender ao Rio Aporé, o qual é
menos degradado. Outro item relevante são os estudos, discussão e previsão futura
de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica dos rios Santana e
Aporé, prevista para os próximos anos. Que seja também implantado o PSA - Pagamento
Por Serviços Ambientais, onde o produtor que aderir ao programa será remunerado, não
onerando com mais um imposto sobre sua produção, pois acredite-se que não é justo que
tem água sobrando em sua propriedade pagar por ela, o pagamento deve ser direcionado
para quem consome muito e que não contribui com a preservação dos
recursos hídricos. Exemplo disto é o modelo de Extrema, que funciona muito bem. O
Comitê buscará parcerias com a SANESUL, que explora comercialmente o rio Santana,
onde capita água para abastecimento da cidade de Paranaíba e também é responsável pelo
saneamento básico. Também será uma solicitação do Comitê o levantamento dos maiores
usuários da bacia dos rios Santana e Aporé. As PCHs também serão alvos do programa.

Anexo I
DELIBERAÇÃO Nº XX/2017
Institui Câmara Técnica de Integração – CTI do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e define as atribuições,
a composição e diretrizes para seu funcionamento.

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,
DELIBERA:
Art. 1º - Fica instituída, a Câmara Técnica de Integração do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba, tendo como atribuições:
I – Propor estratégias de articulação com os Comitês Estaduais da bacia do rio Paranaíba com
vistas à implementação integrada das ações deliberadas pelo CBH Paranaíba;
II – Propor e apoiar 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;
III - Propor a realização de Seminários, voltado para avaliação dos mecanismos e processos de
implementação de ações integradoras entre os CBHs da Bacia do Paranaíba, apresentando
proposta de organização e temática com o apoio da Secretaria Executiva do CBH Paranaíba;
IV – Propor normativas e deliberações a serem submetidas à decisão do Plenário do CBH
Paranaíba e dos Comitês Estaduais, relativas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, de
forma integrada e harmonizada, observada a legislação pertinente;
V – Acompanhar a implementação dos Planos de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba e dos seus Planos de Ação com vistas a identificar ações integradoras e de
otimização de recursos financeiros e humanos e sugerir as providências necessárias para a
melhoria da execução das atividades.
VI – Articular e propor adequações dos Regimentos Internos dos Comitês da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba visando atender aos princípios de integração.

Art. 2º - A CTI será composta por até 11 (onze) membros, sendo 2 (dois) representantes da
Diretoria do CBH Paranaíba e 1 (um) representante de cada Comitê Estadual da bacia,
preferencialmente o Presidente ou um membro do Comitê por ele indicado.
Art. 3º - A Coordenadoria e a Relatoria da CTI serão eleitas em sua primeira reunião, por maioria
simples dos votos dos seus integrantes.
§ 1º Em caso de vacância no mandato da Coordenação, será realizada nova eleição, de
conformidade com o disposto no caput deste artigo.
§ 2º Os membros da Câmara indicarão por maioria simples dos votos o substituto da
Coordenação da Câmara Técnica, nos seus impedimentos.
Art. 4º - As reuniões da CTI serão públicas e serão convocadas pela Coordenação, com, no
mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 1º A pauta e respectiva documentação das reuniões serão encaminhadas no prazo mínimo de 7
(sete) dias anteriores à sua realização.
§ 2º As atas das reuniões serão aprovadas pelos membros da CTI na reunião seguinte à que a
originou e assinadas pela Coordenação e pela Relatoria da Câmara.
§ 3º 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.
§ 4º Poderão ser convidados a participar das reuniões representantes de segmentos interessados
nas matérias e colaboradores, a critério da Coordenação da CTI.
Art. 5º Os pareceres da CTI serão submetidos à Diretoria do Comitê que deverá dar o
encaminhamento adequado, especialmente em caso de deliberação da Plenária.
Parágrafo único - Os resultados das reuniões da CTI devem ser apresentados ao Plenário pela
Coordenação da CTI ou pela relatoria por ela designada.
Art. 6º - A Secretaria Executiva do Comitê apoiará as atividades da CTI.
Art. 7º Esta Deliberação entra em vigor nesta data.

Itumbiara - GO, 14 de dezembro de 2017.

BENTO DE GODOY NETO
Presidente do CBH Paranaíba

LEONARDO SAMPAIO COSTA
Secretário do CBH Paranaíba

Anexo II
2º Seminário de Integração
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
13 de dezembro de 2017 (a definir)
Goiânia-GO
13/12/2017 (QUARTA-FEIRA)
8h30 – 9h Credenciamento e café de boas vindas
9h – 9h15 Abertura do 2º Seminário de Integração
9h15 – 12h15 Apresentação dos comitês instalados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba das
experiências na elaboração de Regimento Interno, processo eleitoral, apoio do estado, ações
desenvolvidas, dificuldades enfrentadas, gestão ideal e prioridades futuras
12h15 – 13h30 Intervalo para o almoço
13h30 – 15h Continuidade da Apresentação dos comitês instalados na bacia hidrográfica do rio
Paranaíba das experiências na elaboração de Regimento Interno, processo eleitoral, apoio do
estado, ações desenvolvidas, dificuldades enfrentadas, gestão ideal e prioridades futuras
15h – 15h40 Estudo de caso Deliberação Normativa nº 52 do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos de Minas Gerais quanto ao objetivo da padronização dos Regimentos Internos dos
Comitês de Bacia
15h40 – 16h10 Agenda Água: modelo estratégico de integração
16h10 – 16h40 Agenda coletiva e manual orientativo para os membros que compõe os comitês
de bacia de rios afluentes ao rio Paranaíba
16h40 – 17h30 A sustentabilidade dos Comitês na gestão participativa: ações de educação
ambiental, divulgação e comunicação social
17h30 Encerramento e café com prosa

Anexo III
DELIBERAÇÃO Nº XX/2017
Aprova Programa de apoio aos Comitês de bacias
afluentes ao rio Paranaíba.
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 Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, pela Resolução nº
5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 10 de abril de 2000, e pelo seu Regimento
Interno, e
Considerando que a gestão de recursos hídricos é uma responsabilidade compartilhada que
envolve um esforço conjunto por parte da União, dos Estados e do Distrito Federal;
Considerando a necessidade de 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;
Considerando a necessidade de fortalecimento institucional dos Comitês de bacias afluentes ao
rio Paranaíba, de modo a consolidar o modelo de integração do CBH Paranaíba e aprofundar a
implantação dos instrumentos de gestão;
Considerando os recursos financeiros da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba;
DELIBERA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de apoio aos Comitês de bacias de rios afluentes ao rio
Paranaíba, objetivando a estruturação e manutenção de uma sede, fortalecimento institucional,
implementação dos instrumentos e gestão de recursos hídricos, com duração de quatro anos.
Art. 2º O apoio financeiro a cada Comitê de bacia de rio afluente está condicionado ao
cumprimento dos incisos deste artigo:
I – Deliberação específica do Comitê aderindo e aprovando o apoio;
II – Aprovação pelo Comitê das metas pactuadas com o CBH Paranaíba.
Paragrafo Único. O não cumprimento das metas pactuadas poderá acarretar a suspensão do
suporte operacional ao respectivo Comitê.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
XXXXXX, XX de XXXXXX de 2017.

BENTO DE GODOY NETO

LEONARDO SAMPAIO COSTA

Presidente do CBH Paranaíba

Secretário do CBH Paranaíba

ANEXO I
Quadro de Indicadores e Metas
Indicador

1.

2.

3.
4.
5.

Descrição da Meta

Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
Elaboração da Agenda Anual minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
de Atividades
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
Cumprimento da Agenda
previstos na Agenda anual de
Anual de Atividades
atividades
Plano de Recursos Hídricos da
Plano de Recursos Hídricos bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Cobrança aprovada na bacia
Cobrança pelo uso de
hidrográfica
recursos hídricos
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Agência de Água
Recursos Hídricos

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

Anexo IV
Quadro de Indicadores e Metas – Por Comitê de rio afluente ao rio Paranaíba
Quadro de Indicadores e Metas CBH Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba
Indicador

1.

Descrição da Meta

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

Estágio Atual

Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
Elaboração da Agenda Anual corrente, contendo,
minimamente, a previsão
de Atividades
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
2A Cumprimento da Agenda Realização de todos os eventos
Anual de Atividades
previstos na Agenda anual de
atividades

2B Reuniões Plenárias

2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental

2C Aferição Qualitativa

Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia

2.

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4

4B Participação na
capacitação

5

Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê

Aprovado

Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia

Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação

Plano de Comunicação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH

6

7

8

9

10
11

TDR

Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos

Plano de Recursos Hídricos Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê

Enquadramento

Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica

Estudos para elaboração da Elaboração de estudos para
implementação da cobrança implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
Cobrança pelo uso de
hidrográfica
recursos hídricos
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Agência de Água
Recursos Hídricos

Aprovado

Quadro de Indicadores e Metas CBH Rio dos Bois
Indicador

1.

Elaboração da Agenda Anual
de Atividades

2A Cumprimento da Agenda
Anual de Atividades
2B Reuniões Plenárias
2.
2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4
4B Participação na
capacitação
5

Plano de Comunicação

6

TDR

7

Plano de Recursos Hídricos

8

Enquadramento

9

Estudos para elaboração da
implementação da cobrança

10

Cobrança pelo uso de
recursos hídricos

11

Agência de Água

Descrição da Meta

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

2019
4º Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

2020
4º Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

2021
4º Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
previstos na Agenda anual de
atividades
2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental
Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia
Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê
Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia
Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH
Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos
Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica
Elaboração de estudos para
implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

Estágio Atual

Aprovado

Aprovado

Quadro de Indicadores e Metas CBH dos Rios Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do Rio São Marcos
Indicador

1.

Elaboração da Agenda Anual
de Atividades

2A Cumprimento da Agenda
Anual de Atividades
2B Reuniões Plenárias
2.
2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4
4B Participação na
capacitação
5

Plano de Comunicação

6

TDR

7

Plano de Recursos Hídricos

8

Enquadramento

9

Estudos para elaboração da
implementação da cobrança

10

Cobrança pelo uso de
recursos hídricos

11

Agência de Água

Descrição da Meta
Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
previstos na Agenda anual de
atividades
2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental
Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia
Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê
Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia
Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH
Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos
Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica
Elaboração de estudos para
implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

2019
4º Trimestre

GT

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

2020
4º Trimestre

Aprovado

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

2021
4º Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Estágio Atual

Aprovado

Aprovado

OBS: O Presidente do CBH CVSM solicitou que fosse registrado que não concorda com o item 4B que tem como
meta a participação de 60% dos membros na capacitação. Disse que pode ser esse o parâmetro para avaliar o
desempenho do CBH e a avaliação deve ser qualitativa e não quantitativa.
Referente ao Indicador 7 (Plano de Recursos Hídricos aprovado) não estabeleceu um prazo para alcance da meta,
justificando que esta meta não depende apenas do CBH, depende do governo e não pode se comprometer com uma
meta que não depende apenas do Comitê. Considerando que o alcance das metas subsequentes.

Quadro de Indicadores e Metas CBH Meia Ponte
Indicador

1.

Elaboração da Agenda Anual
de Atividades

2A Cumprimento da Agenda
Anual de Atividades
2B Reuniões Plenárias
2.
2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4
4B Participação na
capacitação
5

Plano de Comunicação

6

TDR

7

Plano de Recursos Hídricos

8

Enquadramento

9

Estudos para elaboração da
implementação da cobrança

10

Cobrança pelo uso de
recursos hídricos

11

Agência de Água

Descrição da Meta

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
previstos na Agenda anual de
atividades
2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental
Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia
Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê
Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia
Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH
Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos
Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica
Elaboração de estudos para
implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

Estágio Atual

Aprovado

Aprovado

Quadro de Indicadores e Metas CBH Afluentes Mineiros Alto Paranaíba
Indicador

1.

Elaboração da Agenda Anual
de Atividades

2A Cumprimento da Agenda
Anual de Atividades
2B Reuniões Plenárias
2.
2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4
4B Participação na
capacitação
5

Plano de Comunicação

6

TDR

7

Plano de Recursos Hídricos

8

Enquadramento

9

Estudos para elaboração da
implementação da cobrança

10

Cobrança pelo uso de
recursos hídricos

11

Agência de Água

Descrição da Meta
Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
previstos na Agenda anual de
atividades
2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental
Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia
Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê
Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia
Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH
Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos
Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica
Elaboração de estudos para
implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

Estágio Atual

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Quadro de Indicadores e Metas CBH Sanatana Aporé
Indicador

1.

Elaboração da Agenda Anual
de Atividades

2A Cumprimento da Agenda
Anual de Atividades
2B Reuniões Plenárias
2.
2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4
4B Participação na
capacitação
5

Plano de Comunicação

6

TDR

7

Plano de Recursos Hídricos

8

Enquadramento

9

Estudos para elaboração da
implementação da cobrança

10

Cobrança pelo uso de
recursos hídricos

11

Agência de Água

Descrição da Meta

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
previstos na Agenda anual de
atividades
2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental
Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia
Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê
Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia
Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH
Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos
Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica
Elaboração de estudos para
implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

4º Trimestre

Estágio Atual

Aprovado

Revisão

Quadro de Indicadores e Metas CBH Paranoá
Indicador

1.

Elaboração da Agenda Anual
de Atividades

2A Cumprimento da Agenda
Anual de Atividades
2B Reuniões Plenárias
2.
2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4
4B Participação na
capacitação
5

Plano de Comunicação

6

TDR

7

Plano de Recursos Hídricos

8

Enquadramento

9

Estudos para elaboração da
implementação da cobrança

10

Cobrança pelo uso de
recursos hídricos

11

Agência de Água

Descrição da Meta
Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
corrente, contendo,
minimamente, a previsão
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
Realização de todos os eventos
previstos na Agenda anual de
atividades
2 (duas) reuniões por ano com
quórum regimental
Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia
Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê
Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia
Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH
Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos
Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica
Elaboração de estudos para
implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança aprovada na bacia
hidrográfica
Agência definida para indicação
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

Estágio Atual

Aprovado

Revisão

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Finalização

