
 

 

MINUTA DELIBERAÇÃO Nº XXX/2022 

 

Institui o Grupo de Trabalho para estabelecer 

diretrizes de segurança hídrica na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba e dá outras 

providências. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba - CBH Paranaíba, criado pelo Decreto de 16 de 

julho de 2002, do Presidente da República, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 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, e pelo Regimento Interno; 

 

Considerando que compete ao Comitê de Bacia Hidrográfica, dentro de sua área de atuação, 

promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes, conforme disposto no artigo 38, inciso I, da Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997; 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho para propor diretrizes para a segurança hídrica na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba (GT Segurança Hídrica), visando mitigar as consequências da 

estiagem prolongada e para evitar cenários de escassez hídrica na Bacia.  

 

§1º O Grupo de Trabalho será composto por até 8 (oito) membros,  e  outros demais convidados 

especialistas no tema de acordo com a necessidade e diversidade de conhecimentos para um grupo  

transdisciplinar. 

* Preferencialmente respeitando-os critérios de composição do comitê e os objetivos específicos  

do GT desta forma não delimitando componentes 

 

§2º Os segmentos que compõem o CBH Paranaíba indicarão seus representantes à Secretaria 

Executiva do CBH Paranaíba, em até 10 dias após a Assembleia de Posse dos membros do Comitê, 

para a gestão 2022/2026. 

 

§3º O GT Segurança Hídrica iniciará suas atividades após a indicação de seus membros e outros 

especialista no tema 

 

 

Art. 2º São atribuições do GT Segurança Hídrica: 

 

I - Propor ações entre os diversos usuários, e outros segmentos, visando a cooperação mútua em 

caráter “preventivo” e em situações de emergência, na escassez de água, bem como ações 



 

 

coletivas, para os diversos tipos de usuários, quanto ao uso racional da água; 

II - Recomendar aos órgãos gestores de recursos hídricos adoção de medidas de restrição do uso 

da água e outras consideradas relevantes, quando necessário, para o enfrentamento de escassez 

hídrica; 

III – compete ao GT analisar os anexos que compõe o documento de  Segurança Hídrica, para 

melhor adequação das medidas de prevenção frente aos conflitos pela água 

IV – objetivo do GT e propor e promover diretrizes para a adequação dos parâmetros dos  

instrumentos de gestão contantes no Plano de bacia do Rio Paranaíba e no plano nacional de 

Recursos Hídricos,para o enfrentamento e prevenção das situações  de escassez hídrica ou fatores 

que provocam insegurança hídrica. 

 

V – caso o GT avalie que é necessário outras medidas, poderá considerar outros estudos proposto 

de Segurança Hídrica para toda a Bacia e outras medidas e experiências tanto Nacional como 

Internacional, de soluções para o conflitos pelo uso da água e medidas preventivas que possam 

contemplar toda a Bacia do Hidrográfica do  PARANAÍBA, não somente o objeto de estudo, mas 

de forma sistêmica abrangendo todos os Estados da Bacia do PARANAÍBA 

 

Parágrafo Único. O GT Segurança Hídrica deverá elaborar documento orientativo, devendo ser 

encaminhado à CTPI para emissão de Parecer e ao Plenário do CBH Paranaíba para deliberação. 

 

● Art. 3º O GT Segurança Hídrica aprovará seu cronograma de reuniões compatíveis com 

suas competências, em sua primeira reunião. 

 

Art. 4º A Entidade Delegatária do CBH Paranaíba deverá dar o apoio técnico e operacional 

necessário ao cumprimento das atribuições do GT Segurança Hídrica. 

 

Art. 5º Poderão ser convidados profissionais, técnicos e representações de relevância a respeito do 

tema, para contribuir com os trabalhos do GT Segurança Hídrica. 

 

Art. 6º A Coordenadoria e a Relatoria serão definidas pelo Grupo quando da realização da sua 

primeira reunião.  

 

Parágrafo Único: Nos afastamentos e impedimentos legais da Coordenadoria do Grupo, a 

coordenação será exercida pelo Relator. 

 

Art. 7º As reuniões do GT Segurança Hídrica serão públicas, realizadas preferencialmente na 

modalidade on-line. 

 

§1º As reuniões serão convocadas pela Coordenadoria, com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência à reunião.  

 



 

 

§ 2º A respectiva pauta e documentação serão encaminhadas com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência à reunião.  

 

Art. 8º O Grupo de Trabalho Segurança Hídrica terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dais a partir 

de sua instalação para apresentação dos trabalhos,  e se caso necessário haverá prorrogação do 

prazo 

 

Art. 9º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Obs: incluir a recomendação do documento Segurança Hídrica, a última versão apresentada na 

CTPI  como um ART nesta minuta 

 

Itumbiara - GO, XX de XXXXXXXXX de 2022. 

 

 

 

BRENO ESTEVES LASMAR FÁBIO BAKKER ISAÍAS 

Presidente do CBH Paranaíba Secretário do CBH Paranaíba 

    

 


