Relatório da 6ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba
Data: 26.03.18
Local: Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP,
Uberlândia - MG
Membros Participantes: João Ricardo Raiser, Jeane Sabrina Maia, João Climaco Soares de
Mendonça e Wilson Akira Shimizu.
Demais Participantes: Cristiandrea Ciciliato (Fonasc), Cynthia Guerra (ABHA), Márcio Freitas
(ANA), Marcos Aurélio Antunes (Secima) e Nádia Mariany Guimarães (ABHA).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 6ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba. As 13h30 o senhor
João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão Regimental) deu início a 6ª Reunião do
Grupo de Trabalho Revisão Regimental. Sugeriu inversão de pauta do Item 2. Aprovação dos
Relatórios da 4ª e 5ª Reunião do GT Revisão Regimental pelo Item 4. Discussão dos pontos
pendentes. Todos aprovaram.
2. Discussão dos pontos pendentes. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão
Regimental) disse que na 5ª Reunião do grupo, a revisão do RI se deu até o art. 46 do Capítulo XI
– Das Disposições Finais e Transitórias. Falou que ficaram pendentes para análise alguns artigos
referentes a composição e integração do CBH Paranaíba. O senhor Wilson Shimizu (Relator do
GT Revisão Regimental) sugeriu como forma de garantir a integração do CBH Paranaíba, incluir
uma redação no RI que mencione que a escolha dos membros do CBH Paranaíba se dará dentre os
eleitos no processo eleitoral dos comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba. O senhor João
Climaco (Sociedade Civil) foi contra a sugestão do senhor Wilson Shimizu ao que refere-se o
segmento Sociedade Civil, Organizações Não Governamentais. Disse que se não for de interesse
da entidade em participar do comitê de bacia afluente, a mesma não pode ser impedida de
participar do CBH Paranaíba. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão
Regimental) disse que é necessário definir quem pode participar do CBH Paranaíba. Esclareceu
que os regramentos para o processo eleitoral não devem constar no RI, e sim serem definidos em
deliberação específica. O senhor Márcio Freitas (ANA) disse que deve constar no RI quem tem
direito a votar e quem pode ser votado. Esclareceu que o colégio eleitoral é formado por todos
habilitados no processo eleitoral.
3. Consolidação das análises dos Regimentos Internos. O senhor Márcio Freitas (ANA) sugeriu
no Capítulo IV - Da composição, art. 5º, transformar o parágrafo 8º em parágrafo 1º com a
seguinte redação: “É membro do CBH Paranaíba aquele que for eleito ou indicado conforme as
regras estabelecidas neste Regimento”. Propôs inserir art. 6º detalhando de qual forma se dará a
escolha dos membros. O senhor Wilson Shimizu (Relator do GT Revisão Regimental)
concordou com a sugestão do senhor Márcio Freitas e sugeriu a seguinte redação: “art. 6º A
escolha dos membros titulares e suplentes representantes dos municípios, dos usuários e das
organizações civis será feita em plenárias por segmento, organizadas pelo CBH Paranaíba, e se
dará dentre os eleitos no processo eleitoral dos comitês de bacias afluentes, observado os critérios
de credenciamento e requisitos dispostos neste artigo”. Propôs inserir a redação dos parágrafos do
6º ao 10 do art. 5º do RI do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O senhor Márcio Freitas

(ANA) sugeriu no art. 6º estabelecer a forma que se dará a habilitação de cada segmento,
separando por incisos. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Revisão
Regimental) concordou com o senhor Márcio Freitas. Sugeriu a seguinte redação: “I - estarão
habilitados ao Processo Eleitoral representante do Poder Público Municipal e entidades
representativas membros dos comitês afluentes. II - estarão habilitados a participar do Processo
Eleitoral representante dos usuários de recursos hídricos e entidades representativas membros dos
comitês afluentes e usuários de rios do domínio da União. III - estarão habilitados a participar do
Processo Eleitoral representantes das organizações não governamentais membros dos comitês
afluentes com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade e demais
entidades desta natureza com atuação na bacia hidrográfica do rio Paranaíba”.
4. Aprovação dos Relatórios da 4ª e 5ª Reunião do GT Revisão Regimental. Não havendo mais
tempo hábil, a aprovação dos Relatórios da 4ª e 5ª Reunião do GT Revisão Regimental será
apreciada na próxima reunião do grupo.
5. Encerramento. O senhor João Ricardo Raiser (Coordenador do GT Integração) agradeceu a
presença de todos e informou que a 7ª Reunião do grupo será realizada no dia 13 de abril, entre as
9h e 17h, em Uberlândia - MG.

