Relatório da 1ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba
Data: 12.12.17
Local: Hotel Morada das Águas, Caldas Novas – GO
Membros Presentes: João Ricardo Raiser, Wilson Akira Shimizu e Wilson de Azevedo Filho.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra (ABHA), Deivid Lucas de Oliveira
(Vice Presidente do CBH Paranaíba) e Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba. Ás 14h39 o senhor
Wilson Shimizu (Sociedade Civil) deu início a 1ª Reunião do GT Revisão Regimental. Em
decorrência do atraso de alguns membros o senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) solicitou
alteração de pauta do item 2. Definição da Coordenadoria e Relatoria pelo item 4.
Desenvolvimento dos trabalhos. A alteração da pauta foi aprovada.
2. Desenvolvimento dos trabalhos. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) disse que esta
revisão deve ser feita com cautela para que não se caia nos vícios das revisões feitas
anteriormente. Falou que é necessário entender de que forma o Comitê quer se organizar e
funcionar e a partir daí buscar experiências de outros comitês, de preferência os que já tenham
integração, a fim de contribuir para uma revisão mais eficaz. Disse que no Regimento atual não
existem critérios definidos para prorrogação de mandato dos Membros e da Diretoria, sendo
interessante estar previsto no novo Regimento. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) sugeriu que
o conflito pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio São Marcos esteja contemplado no
Regimento Interno do CBH Paranaíba. O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba) disse que é necessário primeiramente traçar como será o trabalho dentro do grupo
para contemplar todas as alterações necessárias. Sugeriu que sejam estudados os regimentos de
outros Comitês para buscar mecanismos que contribuam para revisão do Regimento do CBH
Paranaíba. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) disse que alguns pontos no regimento devem ser
revistos como a solicitação de pedido de vista, funcionamento da plenária, matérias postas em
votação e composição do comitê, que em seu entendimento deve ser paritária entre os segmentos.
O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) disse que existem vários parâmetros que poderiam
ser paritários dentro da composição. Esclareceu que a composição do Comitê segue a Resolução
nº 5, de 10 de abril de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Sobre o pedido de vista,
esclareceu que o mesmo não deve ser usado como recurso protelatório e sim como recurso
aperfeiçoador e deveria ser submetido a aprovação do Presidente da Mesa e no caso de não
aprovado o membro entraria com recurso em instâncias superiores. Falou que não está previsto no
Regimento recurso ao plenário, sendo interessante acrescentar. O senhor João Ricardo Raiser
(Poder Público) concordou com a necessidade de analisar os regimentos de outros Comitês,
principalmente buscar experiências em Comitês que já tenham a cobrança pelo uso de recursos
hídricos implementada, considerando que a cobrança no CBH Paranaíba é algo novo e no
Regimento atual não contempla esta questão. Sugeriu conhecer as experiências do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Sugeriu também que seja verificado se a descrição dos segmentos e setores está escrita
corretamente e se as representatividades estão em conformidade. O senhor Wilson Shimizu
(Sociedade Civil) concordou com a necessidade de se verificar as representatividades,

principalmente no segmento Sociedade Civil, onde é necessário distinguir quem são as
Organizações Não Governamentais e Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa. A senhora
Cynthia Guerra (ABHA) sugeriu rever o processo de desligamento dos membros, analisar os
prazos para convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias e envio de documentação
complementar. Disse que é necessário também rever o capítulo que trata das Câmaras Técnicas,
considerando que existe proposta de criação da Câmara Técnica de Integração. O senhor Wilson
Azevedo (Usuários) disse que deve-se também atentar para erros de escrita, como por exemplo
plenário e plenária, sendo que plenário é referente aos membros e plenária é referente a sessão da
reunião. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) fez leitura de todos os pontos que foram
citados pelos membros do grupo que necessitam de atenção especial. Disse que a partir desses
tópicos é possível ter conhecimento do que se busca.
3. Definição da Coordenadoria e Relatoria do GT Revisão Regimental. O senhor Wilson
Azevedo (Usuários) sugeriu que o senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) seja o relator,
considerando ter mais habilidades para escrever. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil)
sugeriu o senhor João Ricardo Raiser (Poder Público) para coordenadoria. Não havendo mais
manifestações, o grupo aprovou o senhor João Ricardo Raiser (Poder Público) para coordenadoria
e o senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) para relatoria.
4. Definição do Cronograma de Atividades. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do
GT Revisão Regimental) definiu que os Regimentos Internos de alguns Comitês Interestaduais
sejam analisados e propôs que cada membro fique responsável pela análise de um Regimento com
a finalidade de apontar o que acha interessante e que pode ser utilizado para o Regimento Interno
do CBH Paranaíba. O senhor Wilson Shimizu (Relator do GT Revisão Regimental) sugeriu que
a próxima reunião seja por videoconferência, com a finalidade de facilitar a logística e garantir a
participação de todos os membros. Solicitou que inicialmente seja feito um teste com todos os
membros do grupo via Skype e a Secretaria Executiva atuar como âncora da reunião. Solicitou a
Secretaria Executiva que crie um grupo de Whatsapp para otimizar a comunicação. O senhor João
Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) disse que realizar a reunião por
videoconferência é uma ótima ideia, falou que já participou de algumas reuniões utilizando
aplicativos alternativos e irá verificar quais são. Sugeriu que as reuniões do CBH Paranaíba sejam
transmitidas ao vivo utilizando as redes sociais que possuem esta ferramenta. O senhor Deivid de
Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) sugeriu incluir a análise do Regimento Interno do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e se dispôs a analisar o Regimento Interno do
CBH São Francisco. Os senhores Wilson Shimizu e Wilson Azevedo se propuseram a analisar o
Regimento do CBH Doce e o senhor João Ricardo Raiser o Regimento do CBH Paraíba do Sul. O
grupo distribuiu os regimentos que serão analisados também entre os membros ausentes, propondo
que a senhora Jeane Maia analise o Regimento do CBH Doce, a senhora Jordana Sara o
Regimento do CBH Paraíba do Sul, o senhor João Climaco o Regimento do CBH São Francisco e
o senhor Leonardo Costa o Regimento do CBH Paranaíba. O senhor Wilson Shimizu (Relator do
GT Revisão Regimental) solicitou a Secretaria Executiva que envie um e-mail aos membros do
grupo com os regimentos que serão analisados. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do
GT Revisão Regimental) sugeriu que a 2ª Reunião do grupo seja realizada no dia 15 de janeiro
de 2018, via Skype, com o objetivo de apresentar a análise dos regimentos internos, após esta
análise a Secretaria Executiva deverá sistematizar os apontamentos para ser discutido na 3ª
Reunião que terá como objetivo consolidar as análises dos regimentos. Os membros aprovaram a

data da reunião via skype e decidiram que a 3ª Reunião será realizada no dia 07 de fevereiro, em
Goiânia – GO e a 4ª Reunião será no dia 01 de março, com pauta e cidade a definir.
5. Encerramento. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Integração) agradeceu a
presença de todos.

