Relatório da 2ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba
Data: 15 e 26.01.18, via Skype
Membros Participantes: Jeane Sabrina Maia, João Ricardo Raiser, Jordana Gabriel Sara,
Leonardo Sampaio Costa, Wilson Akira Shimizu e Wilson de Azevedo Filho.
Demais Participantes: Márcio Rosa Rodrigues de Freitas (ANA) e Nádia Mariany Gomes
Ribeiro Guimarães (ABHA).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 2ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba. As 9h15 o senhor
João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) deu início a 2ª Reunião do
Grupo de Trabalho Revisão Regimental.
2. Apresentação das análises dos Regimentos Internos dos Comitês do Rio Paranaíba, Rio
Doce, Rio Paraíba do Sul e Rio São Francisco. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador
do GT Revisão Regimental) disse que na 1ª Reunião ficou definido que os Regimentos Internos
dos Comitês do Rio Doce, Rio Paraíba do Sul e Rio São Francisco seriam analisados, a fim de
buscar novas experiências e com o objetivo de filtrar aspectos que possam contribuir para a
revisão do Regimento Interno do CBH Paranaíba. O senhor Wilson Shimizu (Relator do GT
Revisão Regimental) sugeriu iniciar os trabalhos com a análise por capítulo, iniciando pelo
Regimento Interno do CBH Paranaíba e cada membro expõe sua contribuição referente ao
Regimento Interno do Comitê que analisou. A proposta foi aceita por todos. Capítulo I: a senhora
Jeane Maia (Poder Público) expos ao que se refere a área de atuação e sede que o Regimento
Interno do CBH Doce cita “área de jurisdição e atuação”, no entanto, não sabe quais reflexos o
termo “jurisdição” traria para o RI do CBH Paranaíba. Disse que vai verificar e apresentar na
próxima reunião. Capítulo II: O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT) falou que no
Regimento Interno do CBH Paraíba do Sul cita a missão do Comitê, o que não está contemplado
no RI do CBH Paranaíba. A senhora Jordana Sara (Usuários) sugeriu que ao invés de cada
membro apresentar os apontamentos das diferenças dos comitês analisados, elaborar uma análise
com as contribuições que sejam pertinentes para serem acrescidos no RI do CBH Paranaíba e
apresentar na próxima reunião, o que proporcionaria uma reunião mais produtiva. O senhor
Wilson Shimizu (Relator do GT Revisão Regimental) concordou com a senhora Jordana Sara e
sugeriu que as contribuições sejam apresentadas com estudo comparativo, facilitando assim o
entendimento. A senhora Jeane Maia (Poder Público) sugeriu que a análise seja realizada por
grupos e que cada grupo apresente a análise do respectivo Regimento Interno que ficou
responsável. As propostas de encaminhamentos dos trabalhos foram aceitas por todos. O senhor
João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) perguntou ao grupo a
possibilidade de continuar a reunião no dia 26 de janeiro, com o objetivo de apresentar as análises
dos Regimentos Internos e solicitou que as análises sejam encaminhadas a Secretaria Executiva do
CBH Paranaíba até as 12h do dia 22 de janeiro. Todos concordaram. O senhor João Ricardo
Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) informou que de acordo com a Portaria CTPI
nº 31/2017, que instituiu o GT Revisão Regimental, o grupo tem até o dia 12 de março para
finalizar os trabalhos. Disse que caso o grupo entenda ser necessário a prorrogação do prazo, a
solicitação deverá ser apresentada na próxima reunião da Câmara Técnica de Planejamento

Institucional, que irá acontecer no dia 08 de fevereiro. O senhor Wilson Shimizu (Relator do GT
Revisão Regimental) sugeriu prorrogar o prazo até o mês de abril do ano corrente. A prorrogação
do prazo foi aceita por todos. As atividades do dia 15 de janeiro foram encerradas. A 2ª Reunião
do GT Revisão Regimental continuou no dia 26 de janeiro. O senhor João Ricardo Raiser
(Coordenador do GT Revisão Regimental) informou que realizou uma análise com a senhora
Jordana Sara e foi feito um comparativo entre o RI do CBH Paraíba do Sul e o RI do CBH
Paranaíba. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) explicou que uns dos principais motivos
que levaram a revisão do Regimento Interno é a necessidade de determinar normativos para que
de fato a integração no CBH Paranaíba seja implementada. Disse que é necessário analisar a
distribuição de vagas do Comitê. Sugeriu que esses dois pontos sejam tratados na próxima reunião
que será presencial, por se tratar de assuntos mais complexos. O senhor João Ricardo Raiser
(Coordenador do GT Revisão Regimental) concordou que esses pontos sejam discutidos na
reunião presencial. Perguntou se existe alguma contribuição referente ao Capítulo I do RI do CBH
Paranaíba. Não havendo contribuições passou para o Capítulo II que trata da finalidade do Comitê.
Sugeriu incluir a missão do CBH Paranaíba, conforme estabelecido no regimento do CBH Paraíba
do Sul. Disse que é um ponto interessante de inserir no regimento e que deve ser acordado com
todos os membros do Comitê. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) concordou com a
inclusão da missão e sugeriu que a Secretaria Executiva encaminhe uma proposta de redação pra
ser discutida na próxima reunião. A sugestão foi aprovada. A senhora Jeane Maia (Poder
Público) sugeriu que seja retirado a redação do art. 3º inciso IV do RI do CBH Paranaíba e seja
incluído a redação do art. 3º inciso 3º do RI do CBH Doce. Todos aprovaram. O senhor João
Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) passou para análise do Capítulo III
- Competências. Propôs incluir no art. 4º inciso III o termo “diretrizes do Conselho Nacional dos
Recursos Hídricos”. Sugeriu substituir a redação do inciso IV art. 4º do RI do CBH Paranaíba pela
redação art. 3º. No inciso IX sugeriu substituir pela redação do art. 4º inciso VIII. Propôs incluir
um novo inciso conforme redação disposta no art. 4º inciso X, ambas alterações dispostas no
Regimento Interno do CBH Paraíba do Sul. A senhora Jeane Maia (Poder Público) sugeriu
substituir o termo “fomentar” citado no art. 4º inciso X do Regimento Interno do CBH Paranaíba
pelo termo “desenvolver”. As propostas de redação foram aprovadas por todos. O senhor João
Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) perguntou aos membros se no
Capítulo IV que trata da Composição, se existe alguma contribuição que não aborda
especificamente a distribuição de vagas, considerando que foi acordado que este item será
debatido na reunião presencial. Sugeriu substituir a redação do parágrafo 2º art. 5º do RI do CBH
Paranaíba pela redação do parágrafo 4º art. 6º do RI do CBH Paraíba do Sul e propôs incluir um
parágrafo no art. 5º que dispõe que é vedada a representação de mais de um órgão ou entidade por
uma mesma pessoa. A senhora Jeane Maia (Poder Público) sugeriu incluir os termos “ou
ausência” no art. 5º parágrafo 1º e “a partir da data da posse dos novos membros” no art. 5º
parágrafo 7º do RI do CBH Paranaíba. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) propôs discutir
na reunião presencial os parágrafos do 6º ao 10 do art. 5º do RI do CBH Doce, que trata da
integração entre os comitês estaduais no processo eleitoral. Todas as contribuições foram aceitas.
O senhor Márcio Freitas (ANA) perguntou de que forma está contemplada a distribuição de
vagas no Regimento Interno do CBH Doce. A senhora Jeane Maia (Poder Público) respondeu
que são 60 (sessenta) membros titulares distribuídos por estado e segmento. O senhor Márcio
Freitas (ANA) disse que todo processo de gestão sempre foi pensado em termos de planejamento
por bacia. Explicou que quando a distribuição é feita por estado e não por bacia está ausentando da
divisão por bacia hidrográfica e caminhando para uma divisão política. Disse que é necessário ter

uma divisão por estado, porém pode-se pensar em uma proposta futura que contemple uma
representação por estado que esteja garantida pelos comitês estaduais. Falou que o número de
membros para compor o comitê é algo que se deve ser pensado com bastante cautela. Explicou
que aumentar a quantidade de membros pode acarretar em prejuízos à plenária, como o alcance do
quórum e representatividade. Sugeriu para reunião presencial discutir alguns pontos, como a
prorrogação do mandato dos membros e da Diretoria do Comitê, sendo necessário ter um
regramento para prorrogação, estabelecer regras para o processo de eleição da Diretoria e
determinar normas para funcionamento da plenária, como pedido de vista, solicitações de urgência
e moções. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) disse que esses pontos são importantes e
precisam ser revistos. A senhora Jeane Maia (Poder Público) disse que no parágrafo 10 do art. 5º
do Regimento Interno do CBH Paranaíba cita que “é vedada a participação no CBH Paranaíba de
Associações de Municípios e Associações de Usuários como representantes de entidades da
sociedade civil”. Entretanto, no art. 47 da Lei Federal 9.433/97 dispõe que essas associações são
consideradas representantes da sociedade civil. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do
GT Integração) explicou que no Regimento Interno esta representação é vedada considerando
que essas associações defendem outros setores, sendo que as Associações de Municípios estão
contempladas no segmento Poder Público Municipal e as Associações de Usuários no segmento
de Usuários. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) questionou se o disposto no parágrafo
10 do art. 5º do RI do CBH Paranaíba pode ocasionar ilegalidade do regimento. A senhora Jeane
Maia (Poder Público) sugeriu solicitar ao senhor Márcio Freitas da Agência Nacional de Águas
que realize uma consulta junto ao jurídico da Agência, a fim de esclarecer se o artigo disposto no
RI do CBH Paranaíba traz algum prejuízo ou vai em discordância com o que dispõe no art. 47 da
Lei Federal 9.433/97. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) solicitou que a Secretaria
Executiva encaminhe esta solicitação ao senhor Márcio Freitas.
3. Encerramento. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Integração) agradeceu a
presença de todos e informou que a 3ª Reunião do grupo será realizada no dia 07 de fevereiro, em
Goiânia - GO.

