
 

 

Comunicação Interna nº 003/2021 

 

                                Itumbiara - GO, 08 de março de 2021. 

 

À Sua Senhoria os Senhores (as) 

João Clímaco Soares de Mendonça Filho 

Representante do Fonasc no CBH Paranaíba 

Cristiandrea Ciciliato 

Representante do Instituto Oca do Sol no CBH Paranaíba 

 

Assunto: Encaminhamentos da 25ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. 

 

Prezados (as),  

 

Em atendimento às solicitações feitas durante a 25ª Reunião Extraordinária do CBH 

Paranaíba, realizada no dia 09 de dezembro de 2020, por videoconferência. Informamos que as 

matérias foram encaminhadas para avaliação da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do 

CBH Paranaíba (CTPI), durante a sua 58ª Reunião, realizada no dia 25 de fevereiro de 2021.  

 

Diante das recomendações apresentadas pela CTPI, segue abaixo os devidos 

encaminhamentos:  

 

• Solicitação: Criação de GT para segurança de barragens e reservatórios na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba. Encaminhamento: Considerando que o Comitê 

não possui competência sobre a Política de Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB), não será instituído o grupo de trabalho.   

 

• Solicitação: Criação de GT para proteção ambiental das nascentes do Distrito 

Federal, com destaque para a Serrinha do Paranoá, área de proteção ambiental que 

abastece parte da população de Distrito Federal e as terras dos índios urbanos no 

noroeste de Brasília, remanescentes que protegem as águas subterrâneas. 

Encaminhamento: O CBH Paranaíba não é o fórum mais adequado para essa 

discussão, sugiro encaminhar a demanda para o Comitê da Bacia Hidrográfica dos 

Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal. 

 

• Solicitação: Criação de GT para aprimorar os mecanismos de cobrança, levando 

em consideração os seguintes aspectos: distinção de valores para os pequenos 

usuários; isenção de taxa para agroecologia; mecanismo de redução para uso de 

boas práticas; e acréscimos para usos indevidos de agrotóxicos. Encaminhamento: 

Os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos foram aprovados pelo 

Comitê recentemente e se trata de uma metodologia moderna. Diante disso, o grupo 

não será criado neste momento, e a matéria será discutida em momento oportuno.  

 

• Solicitação: Aprovação de Deliberação sobre a adoção de providências para que se 

normatize através de medidas preventivas ao enfrentamento da crise hídrica, que 

poderá ocorrer caso se evidencie os prognósticos informados nas reuniões da Sala 

de Acompanhamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Encaminhamento: 



 

 

A CTPI retirou o assunto de pauta, considerando que não houve clareza na 

solicitação. A matéria retornará para apreciação na próxima reunião da CTPI, para 

que haja melhores esclarecimentos da proposta.  

 

• Solicitação: Aprovação de Moção que recomenda a criação de Unidade de 

Conservação Ambiental Distrital, na região da Serrinha do Paranoá, nas Áreas de 

Cerrado localizadas ente os Córregos do Urubu e Jerivá. Encaminhamento: A 

CTPI retirou o assunto de pauta, por entender que o documento deve estar melhor 

fundamentado com estudos e embasamentos técnicos. Diante disso, solicito que 

sejam feitas as devidas adequações, para que a matéria retorne para apreciação da 

CTPI.    

 

Em razão dos entendimentos firmados por aquela Câmara Técnica, solicitamos que 

manifeste, no prazo máximo de 10 dias a contar do recebimento desta Comunicação Interna, se 

ainda há interesse da matéria ser avaliada por este Comitê de bacia. Em sendo, o assunto será 

devolvido à CTPI para que seja elaborado relatório a ser enviado à Plenária do comitê para 

deliberação. 

 

Sendo o que se apresentava para o momento, despedimo-nos. 

 

 

 

 

 

 

BRENO ESTEVES LASMAR 

Presidente do CBH Paranaíba 


