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Cuiaba, 01 de Maio de 2022

OFICIO 001-20220501

SRA PRESIDENTE 

DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO MT

Cuiabá - MT

ASSUNTO- ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE RESOLUCAO  para integração de procedimentos

,para efetivação dos planos operativos em elaboração, em execução ou a executar, dos afluentes do

Rio Paraguai no Estado do Mato Grosso, com o Plano Operativo integrante do PLANO DE BACIA DO

RIO  PARAGUAI  aprovado  pelo  CNRH  –Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  nos  termos  DA

Resolução No 152, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 (Publicado no D.O.U em 19/02/2014) 

Prezado Senhora, 

Com os nossos cumprimentos e das organizações parceiras do FONAS CBH no Estado do MT  viemos a

V.sas  nos  teermos  regimentais  encaminhar  para  delibreção  nesse  egrégio  colegiado,   MINUTA   DE

PROPOSTA DE RESOLUCAO para integração de procedimentos ,para efetivação dos planos operativos

em elaboração, em execução ou a executar, dos afluentes do Rio Paraguai no Estado do Mato Grosso,

com o Plano Operativo integrante do PLANO DE BACIA DO RIO PARAGUAI aprovado pelo CNRH –

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos DA Resolução No 152, DE 17 DE DEZEMBRO DE

2013 (Publicado no D.O.U em 19/02/2014) 

DOS FATOS – 

Após  a  aprovação  dos  marcos  legais  que  fundamentam  o  PLANO  DE  BACIAS  DO  RIO  PARAGUAI  ,

entendemos que já passou o momento de providencias EFICAZES para otimização de procedimentos para
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efetividade dos planos operativos  de bacias dos afluentes do Rio  Paraguai  em consonância com o PRH

Pararaguai  .  E  SENDO ASSIM,  estamos  encaminhando  atraves  dessa  proposta   subsídios  para  melhor

efetivação dos PLANOS OPERATIVOS INTEGRANTE DOS PLANOS AS E BACIAS DOS ROS afluentes e DO

PLANO OPERATIVO DO RIO PARAGUAI EM COMO O PLANO COM O PLANO ESTADUAL DE REURSOS

HIDRICOS. 

RELEVANCIA 

 

A relevância dessa matéria se aplica também em consonância com o PROGRAMAS  do PNRH  - de modo

que, adote-se consequências gerenciais  para as decisões emanadas deste CEHIDRO , do   CNRH dispostas

nas Resoluções 152 e 196 para que se regulem e se gerenciem os corpos d’água da BACIA do Rio Paraguai e

seus afluentes  de  maneira integrada bem como a situação de vulnerabilidade hídrica e ambiental dessa

Bacia em decorrencia da demora para consolidação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos de

conforme a legislação estadual e nacional elencafas nos considerandos da proposta abaixo.

As consequências gerenciais e regulatórias é um imperativo legal para dar substancia e sentido de eficácia e

eficiência  à  implementação  e  operação  dos  instrumentos  da  POLITICA NACIONAL  E  ESTADUAL  DE

RECURSOS HIDRICOS na REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAI em prol do interesse público, e 

se  evidenciarão  a  partir  da  aprovação  dessa  resolução  QUE  DA  DIRETRIZES  E  REFERENCIAS

REGULATORIAS PARA  AÇOES INTEGRADAS na gestão dos recursos hidricoS em nível estadual e federal. 

ESCOPO NORMATIVO:

-Artigo Art. 35 da Lei 9433 no Inciso III onde compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, deliberar

sobre  os  projetos  de  aproveitamento  de  recursos  hídricos  cujas  repercussões  extrapolem  o  âmbito  dos

Estados  em  que  serão  implantados;  -Artigo  Art.  35  da  Lei  9433  nos  Incisos  XI,  XII,  XIII  que  trata  das

competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. - O Art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de

2000. -O DECRETO 10.000 que Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A Resolução nº

156, de 09 de junho de 2014 que Estabelece diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a

mobilização social, a informação e comunicação para a percepção de riscos e vulnerabilidades, e a prevenção,

mitigação e aumento da resiliência frente a desastres inerentes às questões hídricas .Lei nº 11.088, de 09 de

março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; Decreto nº 796, de 22 de janeiro de

2021, que Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências;Lei Federal 9433/77

que define no seu artigo   II quais são os objetivos da POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS em

especial no seu inciso II que estabelece dentre esses objetivos:  assegurar à atual e às futuras gerações a

necessária  disponibilidade  de  água,  em  padrões  de  qualidade  adequados  aos  respectivos  usos  e

considerando: Estadual 11.088 no seu Art. 2º inciso ,Lei Federal 9433/77 que define no seu artigo III ,incisos: I 
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inciso; II e III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; Lei federal 9433 /97 no

seu Art. 7º  no inciso X , Lei federal 9433 /97 no seu artigo 38  no inciso I desse artigo:” I -  inciso II , artigo 2º

Inciso IV do Regimento Interno do CEHIDRO – MT que que define que uma das finalidades e competência é

aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos,  recomendações dispostas nos estudos preliminares (3.1.6)

da  elaboração  do  PLANO DE BACIA DO RIO SEPOTUBA ,  diagnósticos  preliminares  que  compõem os

PLANOS DE BACIA DOS AFLUENTES DO RIO PARAGUAI no MT ora em execução., RESOLUÇÃO No 152,

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 (Publicado no D.O.U em 19/02/2014) do CNRH – Conselho Nacional de

Recursos Hídricos que decidiu  pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do

Paraguai (PRH Paraguai) .RESOLUÇÃO Nº 196, DE 08 DE MARÇO DE 2018 (PUBLICADA NO D.O.U EM

19/07/2018)  Nota  Técnica  Conjunta  no  3/2020/SPR/SER-Diretoria  Colegiada  da  ANA  ,Despacho  no

482/2020 /SGE da ANA .

RESULTADOS ESPERADOS  

A aprovação dessa resolução terá como resultado a efetivação dos instrumentos de gestão  dos corpos 

d’água na região – BEM COMO , o inicio de ações com vistas a implementação do COMITÊ DE 

bACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAI em prol do desenvolvimento sustentável e compatível com a 

realidade social e econômica regional. 

Nestes termos, aguardamos vossas providencias e encaminhamentos no âmbito das instancias desse 

colegiado  nos termos regimentais, dessa MINUTA DE PROPOSTA DE RESOLUÇÃO conforme abaixo e, por 

oportuno, solicitamos que nos seja enviado as datas previstas das reuniões da Camara Tecnica de 

plano do CEHIDRO.

Estamos à disposição para mais informações demandadas.

Cordialmente 

JOAO CLIMACOSOARES DE MENDONCA FILHO 

REPRESENTANTE DO SEGMENTO DAS ONGs  

Membro da Coordenação do FONASC-CBH Fórum Nacional da Sociedade Civil nos CBHs. 

fonasccbh@yahoo.com.br –www.fonasc-cbh.org.br 
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CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CEHIDRO MT  

MINUTA

                                             MINUTA DE PROPOSTA DE RESOLUÇÃO  

Proposta  de  resolução   para  integração  de  procedimentos  ,para
efetivação  dos  planos  operativos  em  elaboração,  em  execução  ou  a
executar, dos afluentes do Rio Paraguai no Estado do Mato Grosso, com
o Plano Operativo integrante do PLANO DE BACIA DO RIO PARAGUAI
aprovado  pelo  CNRH  –Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  nos
termos DA Resolução No 152, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 (Publicado
no D.O.U em 19/02/2014) 

0 presidente do  CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS MT – CEHIDRO, no uso de suas

atribuições legais vem por meio desta resolução, aprovar e dar diretrizes para integração de procedimentos

para efetivação dos planos operativos em elaboração, em execução ou a executar,  dos afluentes do Rio

Paraguai no Estado do Mato Grosso, com os Plano Operativo integrante do PLANO DE BACIA DO RIO

PARAGUAI aprovado pelo CNRH –Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nos termos DA Resolução No

152, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 (Publicado no D.O.U em 19/02/2014) considerando;

Considerando  a  Adoção    DOS  PRINCIPIOS  DA LEGALIDADE  E  DA ´PRECAUÇÃO  DISPOSTOS  NAS

LEGISLAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL DE RECURSOS HIDRICOS E DE MEIO AMBIENTE vigente, com

vistas a garantia da segurança jurídica das intervenções antrópicas nos corpos hídricos da na Bacia do Rio

Paraguai

Considerando o disposto na Lei  Federal  9433/77 que define no seu artigo    II  quais  são os objetivos da

POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS em especial no seu inciso II que estabelece dentre esses

objetivos:  assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água,  em padrões de

qualidade adequados aos respectivos usos e considerando:

O  DISPOSTO na  lei  estadual  Nº  11.088,  DE 09  DE MARÇO DE 2020  –que  dispõe  sobre  a  POLITICA

ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS Nos seus Artigos IV, inciso VIII 

O disposto nas Leis; Estadual 11.088 no seu Art. 2º inciso São objetivos da Política Estadual de Recursos



5

 

Hídricos: I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de

qualidade adequados aos respectivos usos; 

Que a  Lei Federal 9433/77 que define no seu artigo III as diretrizes da POITICA NACIONAL DE RECURSOS

HIDRICOS em especial no seus  incisos: I  que estabelece dentre essas diretrizes :  assegurar à atual e às

futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos

usos  e  no  seu  inciso;  II  -  a  adequação  da  gestão  de  recursos  hídricos  às  diversidade  físicas,  bióticas,

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; III - a integração da gestão de

recursos hídricos com a gestão ambiental;

Considerando o disposto na Lei federal 9433 /97 no seu Art. 7º que trata sobre diretrizes para elaboração dos

Planos de Recursos Hídricos e que,  no conteúdo dos mesmos    reconhece no inciso  X desse artigo,  a

necessidade de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos

recursos hídricos, dentre outras.

Considerando o disposto na Lei federal 9433 /97 no seu artigo 38 que define dentre as competências dos

Comitês de Bacia Hidrográficas conforme o disposto no inciso I desse artigo:” I -  promover o debate das

questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; e no inciso II do

mesmo, - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 

O disposto no artigo 2º Inciso IV do Regimento Interno do CEHIDRO – MT que que define que uma das

finalidades e competência é aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos

Considerando as recomendações dispostas nos estudos preliminares (3.1.6) da elaboração do PLANO DE

BACIA DO RIO SEPOTUBA 

E  considerando  que,  nestes  diagnósticos  preliminares  que  compõem  os  PLANOS  DE  BACIA  DOS

AFLUENTES DO RIO PARAGUAI no MT ora em execução, enuncia que “nas sub-baciais com uso planejado

de geração de energia hidrelétrica, recomendou-se que enquanto as pesquisas em andamento da ANA não

tinham sido concluídas, fossem  considerada as restrições a esse uso de acordo com a categoria R2. E que

após o  término desses estudos os  resultados mostraram os usos ou sub-bacisas  que deve permanecer

restrito. Sendo que estes estudos foram finalizados em 2021.

Considerando o disposto na RESOLUÇÃO No 152, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 (Publicado no D.O.U em

19/02/2014) do CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos que decidiu  pela elaboração do Plano de

Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) ...e que essa proposta  foi aprovada 

como tema de alta prioridade na presente data ao âmbito do CNRH para o período 2013-2014, durante a

XXVIII Reunião Ordinária daquele  Conselho, realizaada em 12 de dezembro de 2012;e que, em  uma de suas

justificativas foi a “ a instalação de empreendimentos hidrelétricos na Região Hidrográfica do Paraguai; 
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Considerando o disposto na RESOLUÇÃO Nº 196, DE 08 DE MARÇO DE 2018 (PUBLICADA NO D.O.U EM

19/07/2018) que Aprovou  o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai – PRH Paraguai,

onde considerou=se  que os trabalhos consubstanciados no mesmo PRH Paraguai, conduzidos pela ANA e

com acompanhamento pelos órgãos gestores estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do Grupo de

Acompanhamento da elaboração do PRH Paraguai, foram desenvolvidos segundo os fundamentos, objetivos

e diretrizes da Política Nacional de Re8cursos Hídricos, atendendo ao previsto na Lei no 9.433, de 1997, e na

Resolução CNRH no 145, de 2012, no que concerne ao conteúdo e ao processo participativo adotado ao

longo da sua elaboração com as recomendações do Comitê Nacional de Zonas Úmidas pertinentes à Região

do PRH Paraguai. 

Considerando as competências do CBH SEPOTUBA e demais afluentes do Rio Paraguai  sendo articuladas

com o Art. 3º da Resolução 152 acima descrita, que decidiu que na implementação do PRH Paraguai, deverão

ser  empreendidos  esforços  para  a  gestão dos recursos hídricos  da região,  do ponto  de vista  ambiental,

geopolítico e multissetorial.

Considerando que A região da BACIA DO RIO PARAGAI onde  se se desenvolve  estudos, prognósticos, diagnóstico

e  PLANOS DE BACIAS AFLUENTES E SEUS RESPECTIVOS PLANOS OPERATIVOS está  também  classificada

também na  zona  vermelha  pelos  estudos  científicos  que  fazem  parte  do  Plano  de  Recursos  Hídricos  da  Região

Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai)*  aprovado pelo CNRH conforme  disposto acima  com caráter regulatório ,

apontando os  risco à conservação da produção pesqueira.

 Considerando ainda que a ANA –AGENCIA NACIONAL DE AGUAS procedeu a integração dos resultados

desenvolvidos nesses estudos de avaliação dos efeitos da implementação de empreendimentos hidrelétricos

na  Região  Hidrográfica  do  Paraguai  e  no  AMBITO  DO  PLANO  DE  RECURSOS  HIDRICOS  DA RH  -

PARAGUAI e dessa agencia, sendo   consolidado através na Nota Técnica Conjunta no 3/2020/SPR/SER. e

esses  resultados  foram considerados  para  tomada de  decisão  da  Diretoria  Colegiada  da  ANA sobre  os

encaminhamentos propostos, os quais estão formalizados no Despacho no 482/2020 /SGE daquela Agencia,

com vistas a subsidiar o processo de atualização do Plano da Região Hidrográfica do Paraguai.

Considerando que, como consequência, foram  dadas diretrizes regulatórias  pela ANA , aos resultados do

referido estudo acima citado , sobre processos relacionados aos empreendimentos previstos na Bacia do Rio

Paraguai  localizados em áreas que foram classificadas nos estudos como ESTRATÉGICAS com impacto

sobre o estoque pesqueiro, Dentre AS QUAIS, assinalamos as áreas onde se pretende  os empreendimentos

informados no processo de licenciamento n°. 321246/201 e outros reqeridos ou em análises pela SEMA MT.

Considerando ainda que as regiões DE EXECUÇÃO  DO PRH PARAGUAI  se enquadram no perímetro

de abrangência de execução da legislação federal  de proteção aos grupos indígenas que também

impõe variáveis a serem consideradas no âmbito da obediência da legislação federal pertinente.   
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Considerando a  necessidade de que o  Governo do Estado do Mato Grosso reiteradamente leve a cabo

uma postura política através de seus prepostos, de CONSEQUENCIAS GERENCIAIS E REGULATÓRIAS

aos instrumentos  legais  aprovados pelos  CBHs e  CNRH,  no  âmbito  das  Bacias  Afluentes  do rIO

pARAGUAI conforme legislação pertinente dessas POLITICAS PÚBLICAS LEGALMENTE INSTITUIDAS

NO ESTADO ,  COMO são As POLITICAS NACIONAL E ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, e por

conseguinte,  NÃO sendo especificamente  política DE GOVERNO.

Considerando que a integração de procedimentos no âmbito dos planos aqui citados evitam o estímulo

ao  negacionismo científico, a desinformação e a potencialização de conflitos desnecessários entre as

instituições , comunidades tradicionais, a sociedade em geral e os investidores interessados, sendo

estes  últimos  forçados  a  frustações  nas  suas  estratégias  econômicas  com  investimentos

intempestivos e  desnecessários ultrajando a  função do Estado que é promover  a  paz  social  e  a

harmonia entre seus atores;

Considerando que até a presente data não houverem dispositivos revogatórios dos  normativos acima

citados . 

E assim, fundamentado e amparado conforme os considerações e fundamentos legais acima e, dentro

das suas competências o CEHIDRO resolve:

1º)  Aprovar  e  recomendar  a  integração das ações previstas nos Planos operativos dos Planos de

Bacias dos afluentes do Rio Paraguai ora em execução, com  o  PRH - Rio Paraguai federal aprovado

conforme normativos aqui enunciados . 

2º -Aprovar e recomendar os esforços conjuntos dos CBHs para que as ações integradas e agendas de

implementação desses planos operativos dos afluentes e, as do Plano Operativo do PRH Paraguai   

aconteçam  IMEDIATAMENTE de maneira simultânea através de decisões e agendas acordadas entre

os CBHs afluentes, PRH Paraguai, CNRH e CEHIDRO.

3º    Dar ciência desse posicionamento as direções dos CBHs afluentes do Rio Paraguai no MT aos

demais  entes  do  SINGREH  estadual  e  nacional  para  adoção  das  providencias  necessárias  ao

cumprimento dos princípios da LEGALIDADE,  IMPESSOALIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO

PÚBLICA DAS ÁGUAS NO ESTADO DO MT.

3º)  Dar  ciência  ao  MPF e MPE para  a  promoção e  acompanhamento  necessário  para  garantia  do

cumprimento da legislação das POLITICAS ESTATAIS em nível federal e Estadual em especial, para

adoção dos princípios de integração dos instrumentos das políticas de recursos hídricos do Estado do

MT e a POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICO previstas na legislação ; 

Cuiabá,  xxxxxxx
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