Relatório da 1ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba
Data: 08 e 09.05.19
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Alex Ribeiro Campagnoli, Jeane Sabrina Maia, João Ricardo Raiser,
Luiz Humberto de Freitas Souza e Wilson Akira Shimizu.
Demais Participantes: Elaine Lopes Noronha Farinelli (CTPI), Márcio Rosa Rodrigues de
Freitas (ANA), Maria Isabela de Souza (Abha Gestão de Águas), Nádia Mariany Gomes Ribeiro
Guimarães (Abha Gestão de Águas) e Sândra Lúcia Vieira (Abha Gestão de Águas).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião do GT Revisão Regimental do CBH Paranaíba. Ás 14h a senhora
Elaine Farinelli (Coordenadora da CTPI) fez a abertura da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho
Revisão Regimental. Relembrou que em 2017 foi instalado o GT Revisão Regimental no âmbito
da CTPI. Disse que o grupo realizou 7 (sete) reuniões ao longo de sua vigência, encerrando suas
atividades após apresentação da consolidação do Regimento Interno a CTPI que definiu por
encaminhar para apreciação da CTI a parte que se refere a integração e a composição. Falou que
após análise da CTI o Regimento seria analisado pela nova gestão da CTPI, tendo em vista que o
GT não chegou a um consenso em relação a integração e a composição. Informou que a CTI não
chegou a uma definição e o assunto foi debatido pela nova gestão da CTPI que definiu pela
criação de novo Grupo de Trabalho, com atribuição de aprimorar e consolidar as propostas de
revisão do Regimento Interno, em especial no que refere-se ao número de membros, a composição
e formas de eleição ou indicação para o Plenário do CBH Paranaíba. Observou que conforme
disposto na Portaria CTPI nº 34/2019, que instituiu o grupo, os produtos resultantes serão
apresentados a CTPI e a CTI, em reunião conjunta para apreciação.
2. Definição da Coordenadoria e Relatoria do GT Revisão Regimental. A senhora Elaine
Farinelli (Coordenadora da CTPI) solicitou que os membros que tenham interesse em exercer o
cargo de Coordenador e Relator que se manifestem. Os senhores Wilson Shimizu (Sociedade
Civil) e Alex Campagnoli (Sociedade Civil) foram eleitos para Coordenadoria e Relatoria,
respectivamente.
3. Definição do Cronograma de Atividades. O senhor Wilson Shimizu (Coordenador do GT
Revisão Regimental) propôs que a próxima reunião seja realizada no dia 26 de junho, em Goiânia
- GO, data anterior a realização da 23ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. A data proposta foi
aprovada pelo grupo.
4. Desenvolvimento dos trabalhos. O senhor Wilson Shimizu (Coordenador do GT Revisão
Regimental) pontuou que o grupo anterior não chegou a um consenso da forma que se daria a
integração e que foi apresentada uma proposta de composição, sendo ampliada 5 (cinco) vagas, no
entanto, posterior a proposta apresentada houve algumas solicitações de vagas que precisam ser
avaliadas. Sugeriu que primeiramente seja discutida a integração do Comitê. O senhor Márcio
Freitas (ANA) falou que é importante ter clareza sobre as consequências em ampliar as vagas do
Plenário. Disse que fez um levantamento da frequência dos membros nas reuniões plenárias,

durante a gestão 2013/2018. Apresentou a atual composição do CBH Paranaíba, sendo 14
(quatorze) vagas para Poder Público - 31%, 18 (dezoito) vagas para Usuários - 40% e 13 (treze)
vagas para Sociedade Civil - 29%, obedecendo ao percentual de vagas distribuídos por setor,
conforme estabelecido na Resolução nº 5/2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que
dispõe de no máximo 40% das vagas para o Poder Público, 40% das vagas para Usuários e no
mínimo 20% das vagas para Sociedade Civil. Apresentou o número de reuniões Plenárias que
ocorreram durante a gestão 2013/2018. Destacou que o quórum máximo ocorreu na 11ª Reunião
Ordinária, realizada em 2013, com participação de 42 membros titulares e suplentes no exercício
da titularidade e o quórum mínimo ocorreu na 18ª Reunião Extraordinária, realizada em 2017,
com participação de 27 membros titulares e suplentes no exercício da titularidade. Apresentou
tabela com o percentual de maiores ausências sem identificar as entidades, observando que as
entidades mais faltosas representam: Poder Público Municipal (GO e MG) - 76,19% e 61,90% de
ausência respectivamente; Sociedade Civil - Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa (DF e
GO) - 80,95% e 57,14% de ausência respectivamente; e Usuário - Irrigação e Uso Agropecuário
(DF) - 90,48% de ausência, durante a gestão 2013/2018. Pontuou que na atual gestão 2018/2019,
foram realizadas quatro reuniões Plenárias e as entidades mais faltosas representam: Poder Público
Federal -75% de ausência; Poder Público Estadual/Distrital (DF) - 100% de ausência; e Usuário Irrigação e Uso Agropecuário (DF) - 75% de ausência. O senhor Wilson Shimizu (Coordenador
do GT Revisão Regimental) disse que o grupo precisa definir como se dará o processo de escolha
dos membros do CBH Paranaíba, disposto no artigo 6º do Regimento Interno. Observou que
existem 3 (três) propostas que devem ser analisadas: 1 - Processo eleitoral aberto; 2 -Processo
eleitoral com integração via comitês afluentes; e 3 - Processo eleitoral misto. A senhora Elaine
Farinelli (Coordenadora da CTPI) defendeu o processo eleitoral aberto, em que todas as
entidades interessadas e com atuação na bacia do rio Paranaíba podem se inscrever, conforme
realizado nos processos anteriores e tem funcionado. O senhor João Ricardo Raiser (Poder
Público) disse que o processo misto traz complexidade para o Regimento, pois deve ofertar vagas
via Comitês Afluentes e vagas abertas. Colocou como exemplo o setor Hidroviário que possui
apenas 1 (uma) vaga para o estado de Goiás e de que forma definir se a vaga será ocupada por
uma entidade oriunda do Comitê Estadual ou se será aberta. A senhora Jeane Maia (Poder
Público) esclareceu que anteriormente era realizado processo eleitoral aberto, considerando que
ainda não estavam instalados todos os nove comitês afluentes ao rio Paranaíba. Esclareceu que na
realização do processo eleitoral para a gestão 2018/2022, todos os afluentes já estavam instalados,
no entanto, não houve tempo hábil para aplicar o processo de integração sendo definido pela
plenária que o processo de integração seria aplicado a partir da próxima gestão. O senhor Alex
Campagnoli (Relator do GT Revisão Regimental) propôs que sejam apresentados os prós e
contras dos 3 (três) modelos do processo eleitoral, a fim de subsidiar as discussões do grupo. O
senhor Márcio Freitas (ANA) observou que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande
também está em processo de revisão de seu Regimento Interno e apresentou o artigo 6º que
dispõe: “art. 6º A composição do CBH Grande deverá visar a participação de membros, titulares
ou suplentes, oriundos de cada uma das 14 (quatorze) Unidades de Gestão Hídrica (UGH)
estaduais”. Disse que conforme disposto no parágrafo 3º, artigo 6º do Regimento Interno, o CBH
Grande deverá buscar apoio de todos os Comitês Afluentes na divulgação do processo eleitoral. O
senhor Wilson Shimizu (Coordenador do GT Revisão Regimental) pediu a senhora Maria
Isabela de Souza (Abha Gestão de Águas) que esclareça o processo de escolha dos membros do
CBH Grande, considerando que foi membro da Diretoria do Comitê. A senhor Maria Isabela de
Souza (Abha Gestão de Águas) disse que os processos eleitorais anteriores já contemplavam a
participação dos membros por meio dos comitês afluentes, no entanto, não estava descrito no

Regimento Interno. Pontuou que as regras do processo eleitoral são definidas por meio de
deliberação especifica, sendo reforçado a participação via UGHs estaduais. Falou que é feito um
processo de mobilização forte junto aos afluentes, os Comitês discutem a temática em suas
reuniões plenárias frisando a participação das entidades e indicam algumas entidades para
participar no processo eleitoral. Pontuou que o processo é aberto e qualquer instituição com
atuação na bacia pode participar, no entanto, como é feito um processo de mobilização efetivo,
grande parte das entidades inscritas atuam nos comitês afluentes, fazendo de fato a integração na
bacia. O senhor Luiz Humberto de Souza (Usuários) disse que a proposta do CBH Grande é
pertinente, visto que reforça a necessidade que as entidades sejam provenientes dos Afluentes,
porém, não limita a participação, garantindo um processo democrático. O senhor João Ricardo
Raiser (poder Público) disse que a proposta aplicada no CBH Grande não garante a integração
do Comitê, apenas visa a participação das entidades que atuam nos afluentes. O senhor Wilson
Shimizu (Coordenador do GT Revisão Regimental) passou para o artigo 5º do Regimento
Interno, que dispõe sobre a composição do Comitê. Pontuou que existem três solicitações de vaga,
sendo o acréscimo de 2 (duas) vagas para Usuários - Abastecimento Urbano e Lançamento de
Efluentes, sendo 1 (uma) vaga para o estado de Minas Gerais e 1 (uma) vaga para o estado de
Mato Grosso do Sul e 1 (uma) vaga para Sociedade Civil - Organizações Não Governamentais
para o estado de Mato Grosso do Sul. O senhor João Ricardo Raiser (poder Público) apresentou
tabela com proposta de composição realizada pelo grupo anterior, respeitando o percentual
estabelecido pela Resolução nº 5/2000 do CNRH, com o aumento de 5 (cinco) vagas, com
distribuição da seguinte maneira: 01 (uma) vaga para Sociedade Civil - Organizações Não
Governamentais e 01 (uma) vaga para Usuários - Abastecimento Urbano e Lançamento de
Efluentes ambas para o estado de Mato Grosso do Sul, 01 (uma) vaga para Poder Público
Municipal, 01 (uma) vaga para Usuários - Irrigação e Uso Agropecuário e 01 (uma) vaga para
Sociedade Civil - Organizações Técnicas e de Ensino e Pesquisa ambas para o Estado de Goiás.
Disse que na proposta apresentada as 2 (duas) vagas destinadas para o estado de Mato Grosso do
Sul foram contempladas, visto que a solicitação foi feita a época da revisão do Regimento. O
senhor Wilson Shimizu (Coordenador do GT Revisão Regimental) perguntou ao grupo se há
necessidade em ampliar as vagas do CBH Paranaíba. Falou que o grupo precisa avaliar que a
ampliação de vagas impacta nos custos do Comitê, quórum nas reuniões, entre outros aspectos
administrativos. O senhor João Ricardo Raiser (poder Público) pontuou que o aumento de vagas
deve ser orientado pela representatividade na bacia e não por aspectos administrativos. Disse que
deve ser avaliado se os setores e estados contemplados representam a realidade e as necessidades
da bacia. Destacou que o estado de Mato Grosso do Sul possui 4 (quatro) municípios localizados
na bacia do rio Paranaíba, equivalente a 3,4% da bacia e o estado de Minas Gerais ocupa 31,7%,
enquanto o estado de Goiás representa 63,3%, sendo necessário refletir se seria de interesse para a
bacia destinar 1 (uma) vaga para abastecimento urbano no estado de MS e mais 1 (uma) vaga para
MG e se a divisão estaria equilibrada a proporcionalidade da bacia, visto que os estado de Minas
Gerais e Goiás teriam o mesmo número de vagas para o setor de Abastecimento Urbano. A
senhora Jeane Maia (Poder Público) disse que nas discussões do grupo anterior foi discutido a
possibilidade de aumentar o quórum das reuniões e aumentar a composição do CBH Paranaíba
implica na dificuldade de atingir o quórum. Relembrou que o que motivou o aumento de vagas
para o estado de Mato Grosso do Sul foi em razão da composição da Diretoria do CBH Paranaíba,
visto a necessidade de contemplar as 4 (quatro) Unidades da Federação e os 3 (três) segmentos
que compõe o Plenário, considerando que na atual composição apenas 2 (duas) entidades do
estado de Mato Grosso do Sul compõe o Comitê, restringindo a formação de outras chapas para
concorrer a Diretoria. Propôs que ao invés de aumentar as vagas do Comitê seja alterado a regra

para composição da Diretoria, incluído um parágrafo que na impossibilidade de formação de
chapa com os 4 (quatro) entes da Federação, poderá ser aceita chapa com 3 (três) entes. O grupo
aprovou a proposta e elaborou redação para o parágrafo 3º do artigo 8º. O senhor João Ricardo
Raiser (poder Público) falou que se no Regimento Interno dispor de regras para o desligamento
de entidades faltosas, dando oportunidades para outras entidades compor o Comitê, talvez não
haveria necessidade em aumentar o número de vagas. O grupo definiu por manter a composição
atual do CBH Paranaíba e será revisto as regras de desligamento das entidades faltosas. A senhora
Jeane Maia (Poder Público) propôs que seja feita a revisão do documento na íntegra. O grupo
analisou o documento fazendo as devidas readequações até o inciso XI, do artigo 13 do Regimento
Interno.
5. Encerramento. O senhor Wilson Shimizu (Coordenador do GT Revisão Regimental)
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12h.

