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INTRODUÇÃO
A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA
Gestão de Águas) é uma unidade executiva descentralizada, equiparada à Agência de Água,
responsável pelo suporte administrativo, técnico e financeiro na gestão de recursos hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, a partir de procedimentos determinados pelo
respectivo Comitê e de ações consignadas pelo Plano de Recursos Hídricos.
A missão da ABHA Gestão de Águas é a de atuar com excelência na operacionalização da
política de recursos hídricos definida pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e, no que couber,
pelos Órgãos Gestores, contribuindo para promover o equilíbrio entre o progresso dinâmico
da sociedade e a sustentabilidade hídrica.
O CBH Paranaíba foi instituído por meio de Decreto do Presidente da República, em 16 de
julho de 2002. Atualmente, o Comitê possui um formato unificado, em condições para atuar
em toda a área da bacia hidrográfica, como unidade físico-territorial de planejamento e
gerenciamento e na descentralização da gestão dos recursos hídricos.
O rio Paranaíba, um dos formadores do importante rio Paraná, apresenta extensão de 1.008
km até sua foz, recebendo, em seu percurso, águas de quatro unidades da federação: Minas
Gerais, onde estão suas nascentes, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. A sua bacia
de contribuição apresenta posição estratégica no contexto nacional, situando-se entre o
Triângulo Mineiro, polarizado pela cidade de Uberlândia, e as grandes capitais Goiânia e
Brasília.
A Deliberação nº 25/2011 aprovada pelo CBH Paranaíba indicou a ABHA para desempenhar
funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Pelo Contrato de Gestão Nº 006/2012, formalizado com a Agência Nacional de Águas (ANA),
a ABHA reveste-se da atribuição de atender aos objetivos funcionais e operacionais do CBH
Paranaíba através da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos
hídricos da respectiva bacia hidrográfica.
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PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO PARANAÍBA
Em 2013, o Comitê da Bacia do Rio Paranaíba aprovou o seu Plano de Recursos Hídricos,
por meio da Deliberação CBH Paranaíba nº 38, de 04 de junho de 2013, contendo definições
de metas, ações e programas para a melhoria da gestão dos recursos hídricos.
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba é composto pelas
seguintes partes:
1- apresenta de forma sintética a metodologia adotada na elaboração do PRH, com
destaque para as etapas, principais atividades desenvolvidas e fontes de dados
utilizadas.
2-

apresenta o diagnóstico da bacia, sistematizando uma grande quantidade de dados
anteriormente dispersos em órgãos e instituições e com diferentes níveis e escalas de
levantamento, a fim de constituir um quadro de referência sobre uma ampla
diversidade

de

temas

físico-climáticos,

socioeconômicos,

ambientais

e,

principalmente, hídricos. O trabalho foi desenvolvido com base em dados secundários
já produzidos para a bacia, complementadas por dados primários de estudos
específicos elaborados na bacia pela ANA.
3-

delineia os cenários de utilização futura dos recursos hídricos, considerando o ano de
2030, horizonte de planejamento adotado no PRH. O prognóstico avalia as pressões
e os reflexos de uma série de premissas negativas e positivas para o desenvolvimento
sustentável dos recursos hídricos, avaliando os potenciais impactos nos diferentes
cenários de referência.

4-

são descritas as intervenções propostas para a bacia a fim de enfrentar as questões
identificadas como mais relevantes para o uso sustentável dos recursos hídricos,
apresentadas nos dois capítulos anteriores, não se limitando apenas a ações
estruturais. Os custos de investimentos de cada ação são quantificados e os
programas governamentais federais e estaduais, que poderão constituir fontes de
financiamento, identificados.

5- apresenta as diretrizes e recomendações para os instrumentos de gestão de recursos
hídricos, incluindo proposta de enquadramento, fiscalização, outorga, sistemas de
informações e planos de recursos hídricos.
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6- trata das alternativas de arranjo institucional associados à agência água considerando
o potencial de arrecadação do instrumento de cobrança pelo uso de recursos hídricos
na bacia.
7-

são apresentadas as principais recomendações aos setores de usuários de recursos
hídricos, governamental e sociedade civil, visando à compatibilização das suas
atividades com a implementação do PRH.

8- contém as medidas estruturais e não estruturais, além de proposta para atualização
do plano.

COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
O objetivo deste relatório é mostrar as principais ações executadas pela ABHA sob a demanda
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba, no âmbito do Orçamento 2018 e Contrato de
Gestão nº 006/2012, firmado entre o ANA e a ABHA, tendo como interveniente o CBH
Paranaíba.
O Orçamento 2018 é um instrumento de natureza estratégica, priorizando a necessidade de
intervenções em áreas de criticidade e vulnerabilidade que direta ou indiretamente afetam a
disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica,
conforme apontado no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
A elaboração do orçamento foi realizada pela ABHA, que encaminhou sua minuta para
discussão e aprovação nas diversas instâncias do Comitê (Diretoria, Câmaras Técnicas e
Reunião Plenária). Nesse planejamento constam componentes e subcomponentes que
caracterizam diversas rubricas orçamentárias em diferentes eixos que, sob a ótica do CBH
Paranaíba, coerentemente com o PRH Paranaíba, merecem ser contempladas com certos
percentuais de recursos financeiros, oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos.
O CBH Paranaíba aprovou o Orçamento 2018 e estabeleceu valores e percentuais a serem
empregados em atividades específicas por meio da Deliberação CBH Paranaíba nº 81/2017
e revisada pela Deliberação CBH Paranaíba nº 91/2018.
A estimativa de arrecadação referente a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é de R$
5.800.000,00, sendo que:
• 7,5% desses recursos serão utilizados no pagamento das despesas com o custeio da
Entidade Delegatária as funções de Agência de Água do CBH Paranaíba – ABHA que ficará
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responsável por prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao comitê de bacia
hidrográfica;
• 92,5% dos recursos serão investidos em estudos, programas, projetos e obras indicados no
Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.
A Deliberação CBH Paranaíba nº 61/2016 normatiza a aplicação do recurso de maneira que:

“Art. 10. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos de
domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, serão aplicados de acordo com
o Plano de Recursos Hídricos da bacia.
Art. 11. Do valor arrecadado previsto no artigo 10, descontado o percentual destinado às
despesas de implementação e custeio dos órgãos e entidades integrantes do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme o artigo 22 da Lei nº
9.433/97, serão aplicados 60%, de forma prioritária, na unidade da federação onde for
arrecadado.”
Os valores de arrecadação referente à cobrança pelo uso dos recursos hídricos e disponíveis
para aplicação nas Unidades da Federação seguem abaixo, observadas as disposições da
Deliberação mencionada:
VOLUME E PARTIÇÃO DOS RECURSOS - PERÍODO 2018
Valores
Arrecadação

Paranaíba

DF

GO

MG

MS

Total

-

59,8%

22,1%

17,9%

0,2%

100,0%

Aplicação

3.208.270,00 1.185.665,00 960.335,00

10.730,00 5.365.000,00

40%

35,88%

13,26%

10,74%

0,12%

100%

2.146.000,00

1.924.962,00

711.399,00

576.201,00

6.438,00

5.365.000,00
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ESTUDOS, PROJETOS E AÇÕES PREVISTOS DE ACORDO COM O
ORÇAMENTO EM 2018.
A seguir estão demonstrados os principais projetos e ações apontadas no PRH Paranaíba e
previstos no Orçamento 2018:
Prioridade
Plano

Investimentos em Ações
Relacionadas aos
Recursos Hídricos

Descrição das
ações para
PPA
2018

Paranaíba

DF

GO

MG

MS

Total

440.760,00

200.000,00

800.000,00

400.000,00

200.000,00

2.040.760,00

440.760,00

200.000,00

800.000,00

400.000,00

200.000,00

2.040.760,00

862.308,32

314.450,00

200.000,00

0,00

0,00

1.376.758,32

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

114.450,00

0,00

0,00

0,00

114.450,00

862.308,32

0,00

0,00

0,00

0,00

862.308,32

0,00

942.600,00

0,00

0,00

0,00

942.600,00

0,00

687.600,00

0,00

0,00

0,00

687.600,00

0,00

255.000,00

0,00

0,00

0,00

255.000,00

Componente 1

1.A. Fortalecimento
Institucional
1.A.2. Estruturação e
Capacitação do Comitê
de Bacia do Rio
Paranaíba e dos Comitês
de Bacias Afluentes
Importante
1.B. Instrumentos de
Gestão de Recursos
Hídricos
1.B.2. Implementação do
programa de
Enquadramento dos
corpos hídricos
superficiais

1.B.4. Fiscalização dos
Usuários de Recursos
Hídricos

Essencial
1.B.5. Implementação e
Articulação dos Sistemas
de Informações sobre
Recursos Hídricos

Implantação da
estrutura
necessária para
o funcionamento
dos Comitês
(infraestrutura e
recursos
humanos)

Elaboração de
proposta de
enquadramento
para sub-bacia do
Rio Santa Maria
Apoio à
execução das
atividades de
fiscalização dos
órgãos gestores
de recursos
hídrico da bacia
do rio
Paranaíba.
Estruturação,
consolidação,
integração e
atualização do
Sistema de
Informação de
Recursos
Hídricos (SNIRH)

1.F. Conservação
Ambiental e Uso
Sustentável dos
Recursos Hídricos
1.F.1. Racionalização da
Demanda de Água na
Irrigação

Desejável

1.F.3. Apoio ao Controle e
Prevenção da Erosão e
Assoreamento dos Rios

Promover o uso
da água
eficiente
pelo setor
irrigação
Apoiar iniciativas
de projetos para
a conservação do
solo

1.G. Mobilização Social
1.G.1. Educação
Ambiental em Recursos
Hídricos

Formar e
capacitar
recursos
humanos

60.000,00

168.481,68 240.000,00

176.400,00

60.000,00

704.881,68

10.000,00

118.481,68 40.000,00

40.572,00

10.000,00

219.053,68
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Essencial
1.G.2. Comunicação
Social

Desenvolver
conteúdos e
atualização da
página
eletrônica do
CBH
Paranaíba

50.000,00

50.000,00

200.000,00

135.828,00

50.000,00

485.828,00

Componente 2

2.A. Saneamento
Ambiental
Essencial

2.A.5. Melhoria do
Saneamento Rural
TOTAL

Implantar ou
ampliar da
destinação final
do esgotamento
sanitário

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

576.400,00

260.000,00

5.365.000,00

1.363.068,32 1.925.531,68 1.240.000,00

A necessidade da manutenção das atividades do CBH Paranaíba, somada a urgência em
relação à estruturação dos comitês afluentes de forma a fortalecer as “unidades de
planejamento” foi considerada prioritária em 2018, assim o subprograma 1.A.2. Estruturação
e Capacitação do Comitê de Bacia do Rio Paranaíba e dos Afluentes Mineiros foi contemplado
no primeiro ano de aplicação dos recursos da cobrança, no qual estão previstos investimentos
na estrutura física do comitê e recursos humanos, como aluguel, computador, contratação de
secretária e demais ações pertinentes, conforme plano de trabalho pré-estabelecido.
O item 1.B.2. Implementação do programa de Enquadramento dos corpos hídricos superficiais
foi contemplado em razão do estabelecimento de metas de qualidade da água a ser
alcançadas no Ribeirão Santa Maria (GO) ao longo do tempo, definindo suas classes de uso.
O item 1.B.4. Fiscalização dos Usuários de Recursos Hídricos receberá apoio para execução
de efetivas atividades de fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos no DF dentro
da bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
O subprograma 1.B.5. Implementação e Articulação dos Sistemas de Informações sobre
Recursos Hídricos foi priorizado em função da criação, estruturação, consolidação e
atualização de um sistema de informação geográfico do CBH Paranaíba que se integre ao
banco de dados dos órgãos gestores de recursos hídricos e dos comitês afluentes (à medida
que forem construídos), permitindo inclusive a atualização do PRH Paranaíba.
O valor destinado para o subprograma 1.F.1. Racionalização da Demanda de Água na
Irrigação envolve a promoção do uso eficiente da água pelo setor de irrigação, de modo a
permitir a expansão da área irrigada com a utilização racional do recurso hídrico na região do
reservatório de Descoberto (responsável pelo abastecimento público do DF).
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No subprograma 1.F.3. Apoio ao controle e Prevenção da Erosão e Assoreamento dos Rios
em que serão apoiadas iniciativas de projetos para conservação do solo na região do
Descoberto no DF.
No subprograma 1.G.1. Educação Ambiental em Recursos Hídricos estão previstos recursos
para o apoio do CBH Paranaíba à programas de educação ambiental já existentes nas
unidades da federação da bacia por meio da elaboração e impressão de material educativo
contendo informações sobre o uso sustentável dos recursos hídricos.
No subprograma 1.G.2. Comunicação Social está prevista a contratação de uma empresa de
comunicação que atenderá o CBH Paranaíba e todos os seus afluentes auxiliando na
manutenção de websites, apoio na realização de oficinas de capacitação e confecção de
material institucional.
No subprograma 2.A.5. Melhoria do Saneamento Rural no que se refere a implantação ou
ampliação da destinação final do esgotamento sanitário em pequenas propriedades rurais na
região do Descoberto no DF.
A tabela abaixo, apresenta de forma detalhada, os sete projetos aprovados pelos CBH
Paranaíba que serão desenvolvidos no Distrito Federal:
Nº

PROJETO

VALOR (R$)

1
2

Reservação de água em pequenos reservatórios revestidos
Implantação de poços tubulares profundos

346.500,00
341.100,00

3

Hidrômetro para todos
Conservação de água e solo na bacia hidrográfica do Alto Descoberto e
Pipiripau
Instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e de
viveiros em escolas públicas
Recomposição de vegetação nativa do Cerrado por semeadura direta
(muvuca de sementes) na bacia do Rio Descoberto (com apoio da
SEAGRI)
Implantação de Saneamento Básico em comunidades rurais do DF

114.450,00

TOTAL

1.465.502,35

4
5
6
7

180.000,00
108.452,35
75.000,00
300.000,00
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STATUS DE EXECUÇÂO DOS PROJETOS E AÇÕES PREVISTOS NO
ORÇAMENTO EM 2018.
Projeto

1- Projeto
Hidrômetros para
todos

2- Projeto
Reservação de
Água em
Pequenos
Reservatórios
Revestidos

3- Projeto
Implantação de
Poços Tubulares
Profundos em
Propriedades
Rurais

Objetivo
1. Conhecer o consumo real de água por
parte dos irrigantes da região;
2. Implementar ações de gestão específicas
na região, a partir dos dados obtidos de
consumo registrados pelos hidrômetros;
3. Contribuir para melhoria da gestão e
regulação do uso da água sobretudo na
melhoria na gestão de demandas.
1. Promover a utilização de tecnologias
apropriadas voltadas à conservação e à
reservação de água para o irrigante com
redução de consumo para produção pela
eliminação da perda por infiltração;
2. Apoiar o sistema produtivo local com
ênfase na produção de base familiar através
de tecnologias que ofereçam maior
segurança no uso da água para irrigação;
3. Contribuir para melhoria da regulação do
uso da água, sobretudo na melhoria na
gestão das vazões outorgadas.
1. Promover a utilização de tecnologias
apropriadas voltadas à captação de água
para irrigante, através da implantação de
poços tubulares profundos;
2. Apoiar o sistema produtivo local com
ênfase na produção de base familiar através
de tecnologias que ofereçam maior
segurança no uso da água para irrigação;
3. Contribuir para melhoria da regulação do
uso da água, sobretudo na melhoria na
gestão das vazões outorgadas e
4. Aumentar a oferta de água para o
abastecimento urbano da cidade de
Brazlânia-DF.

Entidades
Envolvidas

Status

ADASA,
CAESB

Minuta de TR enviado em 20 de julho à
ABHA aguardando envio de dados pelos
proponentes da seleção de propriedades
que serão beneficiadas com o projeto

EMATER

Minuta de TR enviado em 20 de julho à
ABHA aguardando envio de dados pelos
proponentes da seleção de propriedades
que serão beneficiadas com o projeto

ADASA,
CAESB

Aguardando envio de dados pelos
proponentes da seleção de propriedades
que serão beneficiadas com o projeto

4- Projeto
Conservação de
água e solo na
Bacia Hidrográfica
do Alto
Descoberto

Recuperar e monitorar a vazão dos córregos
tributários do lago da barragem do
Descoberto e dos córregos tributários do
Ribeirão Pipiripau.

SEAGRI,
EMATER

Encontra- se na fase para pré-orçamento
de mercado e posterior abertura de edital
de contratação definitivo, conforme Lei Nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e
normativas relacionadas à cobrança pelo
uso dos recursos hídricos (Resolução ANA
nº 552, de 08 de agosto de 2011,
Resolução ANA nº 2018, de 15 de
dezembro de 2014 e demais).
Previsão para abertura de edital para
compra de equipamentos e contratação de
serviços - fevereiro de 2019.

5- Projeto
Recomposição de
Vegetação Nativa
do Cerrado por
Semeadura Direta
(Muvuca de
Sementes) na
bacia Rio
Descoberto

1. Recompor a vegetal de áreas de cerrado;
2. Contribuir para o aumente da
disponibilidade hídrica na região;
3. Garantir e incentivar a recuperação de
áreas alteradas ou degradadas pela atividade
humana, em especial as APPs;
4. Promover a proteção dos recursos hídricos
dos reservatórios de abastecimento público;
5. Incentivar a adequação das propriedades
rurais o CAR;
6. Contribuir para a qualidade da água na
região;
7. Prevenir assoreamento e processo
erosivos;
8. Contribuir para o aumento da
biodiversidade e proteção do bioma Cerrado.

SEAGRI,
EMATER

Aguardando envio de dados pelos
proponentes da seleção de propriedades
que serão beneficiadas com o projeto
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6- Projeto
Implantação de
Saneamento
Básico em
comunidades
rurais do Distrito
Federal

1. Implantação de saneamento básico por
meio da instalação de conjunto de tratamento
do resíduo doméstico;
2. Disponibilizar água livre de contaminantes
ao habitante rural;
3. Promover o correto tratamento do esgoto
sanitário produzido na propriedade rural;
4. Promover a melhoria da qualidade de vida
e saúde do habitante rural;
5. Promover a produção de alimento seguro.

7- Projeto
Captação,
armazenamento
de águas pluviais
em escolas
públicas para
usos múltiplos da
água

1. Aumentar a resiliência hídrica das escolas,
garantindo assim um acesso a água pluviais
para fins não potáveis em eventuais tempos
de estiagem e racionamento de água potável;
2. Reduzir o consumo de água tratada e a
conta de água das escolas;
3. Produzir mudas do Cerrado e contribuir
para a restauração de áreas degradadas;
4. Disseminar conhecimentos relacionados ao
aproveitamento de águas pluviais, os usos
múltiplos das águas, o uso racional da água,
produção de mudas e restauração ecológica.

ADASA,
CAESB

Aguardando envio de dados pelos
proponentes da seleção de propriedades
que serão beneficiadas com o projeto

ADASA,
EMATER

1-Escolas pré-definidas 2-Espeficicações
enviadas pelo proponente para elaboração
do TR/ Carta Convite pela ABHA 3Encontra- se na fase para pré-orçamento
de mercado e posterior abertura de edital
de contratação definitivo, conforme LEI Nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e
normativas relacionadas à cobrança pelo
uso dos recursos hídricos (Resolução ANA
nº 552, de 08 de agosto de 2011,
Resolução ANA nº 2018, de 15 de
dezembro de 2014 e demais).
4- Previsão para abertura de edital para
compra de equipamentos e contratação de
serviços- fevereiro de 2019.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO ORIGINAL
Estruturação e Capacitação do Comitê da Bacia do Rio Paranaíba e dos Comitês de
Bacias Afluentes
Esta ação está vinculada à execução do Programa de Apoio aos Comitês de Bacias Afluentes
ao Paranaíba que objetiva estruturar e fortalecer os Comitês Estaduais, através da instalação,
estruturação e a manutenção de uma sede, contratação de equipe administrativa e de
comunicação e mobilização social. Em função das incertezas jurídicas quanto ao formato do
programa, a Diretoria do CBH Paranaíba em discussão com os Órgãos Gestores e os Comitês
Estaduais, definiram outras formas de apoio para fortalecimento dos CBHs, considerando as
ações apresentadas pelos estados como prioritárias, com foco na instrumentalização da
bacia. Objetivando implementar o novo formato de apoio aos Comitês Estaduais, foi
assegurado no Orçamento Anual 2019 para aplicação dos recursos oriundos da cobrança
pela uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, aproximadamente R$
2.974.260,60 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e
sessenta centavos) a serem investidos em capacitações para os membros do Comitês
Estaduais, apoio aos estudos para implementação da cobrança, revisão do Plano de Ação de
Recursos Hídricos e projetos de Demanda Espontânea.
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Implementação do Programa de Enquadramento dos corpos hídricos superficiais
Conforme recomendação da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do CBH
Paranaíba, durante sua 48ª Reunião, realizada nos dias 05 e 06 de novembro, a Plenária do
CBH Paranaíba, durante sua 22ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de novembro de
2019, definiu esta ação para o Orçamento Anual de 2019 e sua execução irá contemplar a
revisão da proposta de enquadramento de toda a bacia do rio Paranaíba, não ficando restrita
à sub-bacia do Rio Santa Maria.
Implementação e Articulação dos Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos
Por meio da Deliberação CBH Paranaíba nº 92, de 27 de março de 2018, foi instituído o Grupo
de Trabalho para tratar da elaboração de projeto e implantação do SIG Rio Paranaíba, que
tem como uma de suas atribuições estabelecer diretrizes, tecnologias, funcionalidades,
padrões de implementação, metodologias de gerenciamento que melhor se apliquem ao
desenvolvimento de um Sistema de Informações de Recursos Hídricos. Considerando as
discussões ocorridas no âmbito do Grupo e o entendimento que o recurso destinado para esta
ação não é suficiente para implementação e manutenção de uma plataforma de maior
complexidade, a Diretoria do CBH Paranaíba, em articulação com a Agência Nacional de
Águas, analisou a possibilidade de se utilizar o Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos (SNIRH) para disponibilização dos dados da bacia do rio Paranaíba a fim
de reduzir custos e ter um sistema integrado com o Sistema Nacional. A proposta foi discutida
e aprovada pela Câmara Técnica de Planejamento Institucional do CBH Paranaíba, também
durante a 48ª Reunião, realizada nos dias 05 e 06 de novembro e deliberada pela Plenária do
CBH Paranaíba, durante sua 22ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de novembro. O
próximo passo será uma discussão conjunta entre o CBH Paranaíba e a ANA para analisar
as possibilidades de adequações e parametrização do SNIRH.
Comunicação Social
Esta ação também está vinculada à execução do Programa de Apoio aos Comitês de Bacias
Afluentes ao Paranaíba e conforme pontuado anteriormente o apoio se dará em outros
moldes.
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