Relatório da 4ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba
Data: 01.03.18
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Jeane Sabrina Maia, João Climaco Soares de Mendonça, João Ricardo
Raiser, Jordana Gabriel Sara e Wilson de Azevedo Filho.
Demais Participantes: Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 4ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba. As 9h31 o senhor
João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) deu início a 4ª Reunião do
Grupo de Trabalho Revisão Regimental. A senhora Nádia Mariany (ABHA) informou que o
senhor Wilson Shimizu (Relator do GT Revisão Regimental) justificou que não comparecerá à
reunião por estar participando de visitas técnicas para conhecer o Sistema de Informação
Geográfica (SIG), representando o CBH Paranaíba, nas cidades de Belo Horizonte - MG e
Brasília - DF.
2.

Aprovação do Relatório da 3ª Reunião do GT Revisão Regimental. O relatório foi aprovado
sem alterações.

3.

Consolidação das análises dos Regimentos Internos. O senhor João Ricardo Raiser
(Coordenador do GT Revisão Regimental) disse que na 3ª Reunião do grupo, a revisão do RI
se deu até o art. 15 do Capítulo VII – Das Atribuições dos Membros e passou para o art. 16. O
senhor Wilson Azevedo (Usuários) disse que no art. 16 a expressão “responderão civil e
criminalmente por seus atos” insinua como ameaça ao membro e sugeriu substituir pelo termo
“responderão por seus atos”. Propôs retirar o art. 17 que dispõe da seguinte redação: “é vedado
aos membros do CBH Paranaíba, sob pena de responsabilidade, se pronunciar em nome do
mesmo”, justificando que o capítulo já cita quais são as atribuições dos membros, uma vez que
não disposto no RI fica claro que não é atribuição, não havendo assim necessidade de tal artigo.
O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) disse que é
necessário manter o art. 17 tendo em vista ser uma advertência aos membros que não cumprirem
o que está disposto. A senhora Jeane Maia (Poder Público) concordou com o senhor Wilson
Azevedo (Usuários) em retirar o art.17 por estar contemplado nas atribuições do Presidente de
representar o CBH Paranaíba ou se fazer representar. As propostas foram aprovadas. O senhor
João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) passou para o Capítulo VIII
– Do funcionamento da Plenária. A senhora Jeane Maia (Poder Público) sugeriu no art. 19 que
dispõe de quórum mínimo para convocação de reunião extraordinária, substituir o quórum de
maioria simples por 1/3 (um terço) dos membros. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador
do GT Revisão Regimental) sugeriu no art. 20 onde cita quórum mínimo para instalação de
reunião, substituir o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros em primeira chamada e 50%
(cinquenta por cento) mais 1 (um) em segunda chamada para 50% (cinquenta por cento) em
primeira chamada e 40% (quarenta por cento) em segunda chamada. A senhora Jeane Maia
(Poder Público) propôs no parágrafo 2º, art. 20, a seguinte redação: “na ausência ou
impedimento do Presidente, do Vice-Presidente, do Secretário e do Secretário Adjunto, o
representante com maior tempo de participação no Comitê dentre os presentes conduzirá a

reunião. Havendo mais de um representante nesta condição, o mais idoso dentre eles assumirá a
condução.” A senhora Jordana Sara (Usuários) sugeriu no art. 21 que dispõe de prazos para
convocação de reuniões plenárias, estabelecer 30 (dias) para convocação de reunião ordinária e
manter 15 (quinze) dias para convocação de reunião extraordinária, inclusa toda documentação
complementar. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) sugeriu incluir no art. 23 que
estabelece a forma de condução das reuniões, um inciso com tribuna livre, que objetiva
disponibilizar um espaço onde qualquer cidadão possa manifestar seu posicionamento e propôs
incluir um parágrafo com a seguinte redação: “tribuna livre é o espaço destinado a manifestação
sobre temas e assuntos relacionados à bacia.” A senhora Jeane Maia (Poder Público) sugeriu
substituir no inciso VI do art. 23 o termo “votação e decisão” por “deliberações”. Propôs no
parágrafo 3º: “a inclusão de matéria de caráter urgente e relevante não constante da pauta,
dependerá de aprovação de um terço dos membros presentes”, incluir o termo “na abertura da
reunião”. Todas as propostas foram aprovadas. A senhora Jeane Maia (Poder Público) fez a
leitura das contribuições do senhor Wilson Shimizu no que se refere ao regramento para
solicitação de pedido de vista. A proposta de redação foi aprovada com algumas alterações. O
senhor João Climaco (Sociedade Civil) falou sobre a necessidade de esclarecer no RI que a
aprovação dos destaques em um documento não veda o direito do membro em solicitar vista,
uma vez que ainda não está em regime de votação. A senhora Jordana Sara (Usuários) propôs
a fim de contemplar as sugestões do senhor João Climaco (Sociedade Civil) incluir no art. 23 a
seguinte redação: “havendo destaques na matéria em discussão, os mesmos deverão ser
discutidos e definidos antes do início do regime de deliberação.” As propostas foram aprovadas.
O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) informou ao grupo
que por motivos profissionais terá que se ausentar da reunião e solicitou ao senhor Wilson
Azevedo (Usuários) que assuma a coordenação da reunião. A senhora Jordana Sara (Usuários)
sugeriu no art. 24 incluir o termo “adiamento das matérias” substituindo o termo “adiar a decisão
de qualquer matéria submetida ao CBH Paranaíba”. A senhora Jeane Maia (Poder Público)
propôs no art. 26 quórum de 2/3 (dois terços) dos membros presentes na abertura da reunião para
aprovação de Deliberações e Moções, considerando que o quórum para instalação foi reduzido
para 40% (quarenta por cento) em segunda chamada. O senhor Wilson Azevedo (Coordenador
em exercício) não concordou com a sugestão da senhora Jeane Maia (Poder Público) de estipular
quórum de 2/3 (dois terços) dos membros presentes na abertura da reunião. Disse que dessa
forma prejudica a aprovação de Deliberações e Moções no Comitê. A senhora Jordana Sara
(Usuários) concordou com a senhora Jeane Maia (Poder Público). Disse que da forma que está
disposto no RI qualquer número de membros presentes podem aprovar uma Deliberação e não
acha legítimo que uma matéria deliberativa seja aprovada desta forma. Propôs alterar o quórum
para instalação de reunião para 2/3 (dois terços) em primeira chamada e 50% (cinquenta por
cento) mais 1 (um) em segunda chamada e reduzir o quórum para aprovação de Deliberações e
Moções para 50% (cinquenta por cento) dos membros presentes na abertura da reunião. As
sugestões foram aprovadas e os arts. 20 e 26 foram alterados. O senhor João Climaco
(Sociedade Civil) sugeriu no art. 29 que dispõe de matérias a serem submetidas à apreciação do
Plenário, incluir a redação do art. 10 do RI do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Propôs
no art. 30 que estabelece que o Plenário se manifestará por meio de Deliberação e Moção, incluir
um inciso com Comunicação e propôs a seguinte redação: “comunicação, ato ou procedimento
de emissão de geração de informação a toda sociedade, manifestando o posicionamento do CBH
Paranaíba em relação a assuntos pertinentes a Política de Recursos Hídricos.” A senhora Jeane
Maia (Poder Público) sugeriu no art. 31 excluir a redação: “especialmente a proposta do plano
de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paranaíba.” O senhor Wilson Azevedo

(Coordenador em exercício) sugeriu no art. 32 substituir o termo “página eletrônica do CBH
Paranaíba, na Internet” por “página eletrônica do comitê” As sugestões foram aprovadas.
4.

Encerramento. A senhora Jeane Maia (Poder Público) sugeriu que a próxima reunião seja via
Skype a fim de analisar os arts. 33 ao 49 do RI. O senhor Wilson Azevedo (Coordenador em
exercício) concordou com a senhora Jeane Maia (Poder Público). Solicitou que a Secretaria
Executiva encaminhe e-mail aos membros solicitando sugestão de data para a realização da 5ª
Reunião do grupo e sugeriu a data no dia 12 de março, às 9h. Agradeceu a presença de todos
encerrando a reunião as 18h.

