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ATA da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Às dez horas do dia dois de dezembro de dois mil e nove, no Auditório Flávio Terra Barth,
situado no Setor policial Sul, Área 5, Quadra 3 – ANA, na cidade de Brasília – DF, teve início a 1ª
Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Compuseram a
mesa o Sr. Paulo Sergio Bretas de Almeida Salles (1º Vice –Presidente), a Sra. Sidinea Faria
Gonçalves (2ª Vice – Presidente) e o Sr. Hamilton Marques Magalhães (Secretário). Verificado
o quorum mínimo regimental, foi registrada a presença de 47 membros titulares e suplentes
no exercício da titularidade, conforme lista de presença anexa. Na ordem de trabalhos do dia,
o Sr. Paulo Salles saldou os novos representantes do Comitê, os Senhores (Sra.): Breno Steves
Lasmar - SEMAD, Fernando Ruas Machado - IGAM, Hamilton Tadeu de Lima Júnior – Prefeitura
Municipal de Araguari/MG, Jean Attiê Santos – Prefeitura Municipal de Cristalina/GO, Luis
Alberto de Deus Borges - FIEMG, Mara Cristina Moscoso - MEL, Mauricio L. Luduvice - CAESB,
Raquel Mendes Carvalho – Prefeitura Municipal de Uberlândia/MG, Roriz Luciano Machado –
IF - GOIANO. Após, seguindo a pauta foi apresentada a proposta de Alteração do Regimento
Interno do CBH – Paranaíba, com o Sr. Hamilton Marques Magalhães, que ressaltou a plena
legalidade do CBH-Paranaíba o que tranqüiliza a caminhada de alterações do Regimento
Interno, informou que foram acrescidos os Art. 38° Parágrafo Único e o Art. 39° com nova
redação, ficando o Regimento Interno com 43 artigos, aprovado por unanimidade pela CTPI,
que tem haver com a comunicação dos membros à Diretoria e à Secretaria do Comitê sobre a
manutenção dos membros. Após sua apresentação, teceu alguns comentários e informou
algumas alterações realizadas no Art. 10°, inciso 3, 11 e 12 no plano de comunicação com nova
redação. Após a apresentação o Sr. Paulo Salles abriu ao debate onde o Sr. Marcelo Silva
parabenizou a apresentação e salientou que no tempo de mandato, 4 anos contemplam
estabilidade para o Comitê tomar suas decisões , o Sr. José Márcio apoiou o tempo de
mandato de 4 anos para consolidação do Comitê e para desenvolvimento os trabalhos
necessários; o Sr. Marcos Correntino leu o Art.5° parágrafo 7°, do mandato dos membros disse
que é um critério e sugeriu que se defina a reeleição até por duas vezes consecutivas para não
ficar perpetuando os membros e dar chance à outros membros , outra sugestão foi do art. 36°
do desligamento, onde sugeriu que o comitê comunique a entidade à qual o membro
pertence, antes do desligamento e a ultima sugestão foi no Art.4° item 11, sugeriu mudar para:
elaborar, alterar quando necessário e aprovar o seu Regimento Interno. O Sr. Paulo Salles
esclareceu que estamos votando item já previamente discutido; o Sr. Marcos Alexandre falou
da dúvida para alteração para 4 anos se atende a necessidade do comitê. O Sr. Hamilton
Magalhães respondeu que o comitê busca as aplicações mais próximas. O Sr. Breno Lasmar
disse que o processo de alteração em Minas Gerais iniciou-se a mais de um ano, e sugeriu criar
uma regra de transição posterior as eleições municipais e todos os 36 comitês mineiros
passarão por processo eleitoral sempre após as eleições municipais; o Sr. Francisco José
concorda com o realinhamento de 4 anos. o Sr. Paulo Carneiro, disse que concorda com o
alinhamento com os mandatos e questionou que Minas Gerais está com todos os Comitês
montados e que Goiás possui apenas um e se houver implantação em Goiás como será o
procedimento; o Sr. Wilde Cardoso explicou que a proposta não alinha mandatos, mas
estabelece mandato para 4 anos, e que na questão da substituição dos membros esta
alteração proporciona ao Comitê do Paranaíba uma maior flexibilidade e será feita uma
eleição para a escolha dos membros de todas as regiões onde não haja comitês de forma que o
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comitê do Paranaíba continua sendo comitê do Paranaíba porém aguardando as instalação dos
comitês onde não existir, para que estes passem a ser representantes tanto dos comitês
quanto do Paranaíba; o Sr. Marcos Alexandre disse que não existe de fato um realinhamento
dos mandatos; o Sr. Hamilton Magalhães disse que o comitê federal do rio Paranaíba não é
engessado e que nós estamos adequando por conta do comitê de integração; o Sr. Ricardo
Sandi disse que o assunto foi discutido por quase um ano com a Câmara Técnica e o GT
Comitês e foi visto a impossibilidade de os mandatos do comitê do Paranaíba e dos comitês
afluentes se coincidirem; o Sr. Paulo Salles convidou o Presidente do CBH – Paranaíba Roberto
Gonçalves Freire a presidir a mesa onde saldou a todos e deu continuidade ao debate; o Sr.
Sylvio Andreozzi salientou que concorda com as alterações sugeridas e solicitou dois
esclarecimentos sendo um sobre a obrigatoriedade de pronunciamento da CTPI sobre a
alteração do regimento e segundo se se a convocação recebida era para alterar o regimento
interno ou um item específico do regimento interno, até porque existem desdobramentos que
não foram discutidos na CTPI e especificou o parágrafo 1° do Art. 7°; o Sr. Hamilton Magalhães
explicou que o mandato da diretoria é regra para todos os comitês por dois anos e o Sr. Wilde
Cardoso disse que é fundamental lembrar que a constituição da CTPI foi feita de forma que
cria-se uma Câmara Técnica com a representação de um terço do plenário para que as
questões encaminhadas ao comitê sejam debatidas suficientemente nesta Câmara e venham
para o Plenário já com um bom nível de consenso e completou dizendo que a CTPI é o estudo
aprofundado de tudo que seria apresentado na plenária; o Sr. Ricardo Sandi complementou
esplicando que o objetivo da Câmara Técnica é exatamente fazer um estudo de tudo que vai
ser apresentado na Planária e que na deliberação 8/2008, que constituiu a Câmara Técnica de
Planejamento Institucional, cita no Art. 1° inciso 3°, que cabe a Câmara Técnica avaliar e
elaborar parecer sobre as matérias que forem objetos de deliberação no Plenário do Comitê
previamente a sua convocação. O Sr. Sylvio Andreozzi disse que entendeu que a proposta de
alteração esta sendo apresentada pela secretaria com o parecer da Câmara Técnica e a dúvida
final é que existem algumas alterações que foram avaliadas pela CTPI e que pode ter
desdobramento direto e neste caso não há porque voltar para apreciação da CTPI; o Sr.
Ricardo Sandi informou que o Art. 40 contempla as dúvidas do Sr. Sylvio Andreozzi; o Sr. Wilde
Cardoso Cardoso acredita que é fundamental encontrar as implicações, caso haja, e a plenária
se manifeste e remeta a proposta a CTPI; o Sr. Lorivaldo Antônio disse que há uma dúvida
sobre a obrigatoriedade da análise preliminar da CTPI e salienta que o parecer da CTPI é
indicativo e gostaria de ter essa dúvida esclarecida; o Sr. Marcelo entende que se a proposta já
foi apresentada e a CTPI realizou o estudo preliminar acredita que as discussões deveriam ser
mais práticas; o Sr. Paulo Salles informou que não esta escrito no regimento interno porém, é
fundamental a avaliação da CTPI e a outra coisa relevante é que a convocação foi clara para
tratar de um assunto específico no qual todos foram informados, o Sr. Marcos Alexandre
acredita que devemos tratar o assunto que foi convocado para a reunião e demais assuntos
devem voltar para a CTPI; o Sr. Joanaldo Oliveira salientou que a reunião extraordinária é para
tratar de um assunto específico e o foco principal está fugindo do tema e que as sugestões
sejam apresentadas posteriormente com tempo hábil para avaliação; a Sra. Astrid Lieberenz,
acredita que as dúvidas estão previstas no regimento interno nos Cap.8° nos Art. 21 parágrafos
3°, no Art. 22° e também no Art.23°, parágrafo 3°, e que todas as sugestões são importantes,
porém existem formas para encaminhá-las; o Sr. Sylvio Andreozzi disse que leu e releu todo o
regimento interno e que o ponto é a respeito dos procedimentos, e cita que a reunião
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Extraordinária só trata do foi pautado e que no trato de um assunto pautado podem ocorrer
desdobramentos não previstos e estes devem ser rescindidos nesta reunião; o Sr. Francisco
Sobrinho disse que foi distribuído inclusive por e-mail o que seria tratado e que deve ser
votado o proposto; o Sr. Jairo Lousa disse que tomou conhecimento das mudanças aqui na
plenária e concorda que o trabalho da CTPI é fundamental, e propôs que se o assunto foi
mastigado pela CTPI, então que se coloque em votação a deliberação pois o que esta sendo
discutido são pequenos destaques e que a reunião é para que se aprove a deliberação; o Sr.
Davi Fagundes gostaria de encaminhar para seja feita a votação do trabalho proposto e
apreciado pela CTPI e que as considerações feitas sejam acatadas pela diretoria
posteriormente; o Sr. Wilson Shimizu disse que a discussão é importante e vai ser votado
documento importante e de normas que serão colocadas no dia a dia e encaminha que seja
feita a votação do que consta da pauta; o Sr. Roberto Freire colocou em votação a Deliberação
14 e propôs que após a votação seja feita uma delegação à CTPI para refazer a revisão do
regimento com as considerações dos conselheiros; o Sr. Marcos Correntino gostaria de saber
se o item 7° do Art. 5° se foi alterado e foi respondido que foi mantido pelo Sr. Roberto Freire
que o Art. Foi mantido; o Sr. Sylvio Andreozzi disse que tem proposta para alteração da
redação; o Sr. Roberto Freire disse que quando o conselheiro tem uma proposta a mesa deve
ouvir pois toda contribuição é importante e colocou em votação o envio de encaminhamentos
para a CTPI a revisão geral do regimento com as considerações dos conselheiros e foi aprovada
por unanimidade, em seguida o Sr. Wilson Shimizu propôs que seja feita a votação da
deliberação 14 do conteúdo e posteriormente os destaques de redação sejam encaminhados à
CTPI. O Sr. Roberto Freire colocou a proposta em votação e foi aprovada com 33 votos à favor
e um voto contrário em seguida ainda o Sr. Roberto Freire colocou a Deliberação 14/2009 que
trata do Regimento Interno em votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr.
Roberto Freire deu por encerrada a reunião extraordinária. Nada mais havendo para tratar, eu
Hamilton Marques Magalhães lavrei essa ata que segue assinada por mim e pelo Sr. Roberto
Gonçalves Freire, Presidente do CBH – Paranaíba.

Brasília – DF, 02 de Dezembro de 2009.

Hamilton Marques Magalhães
Secretário do CBH – Paranaíba
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Roberto Gonçalves Freire
Presidente do CBH – Paranaíba

Lista de Presença (Membros Titulares e Suplentes)
Entidade
Representante
Ministério do Meio Ambiente
Márley Caetano Mendonça
SEMARH – GO
Roberto Gonçalves Freire
SEMARH – GO
João Ricardo Raiser
SEMAD – MG
Breno Esteves Lasmar
IBRAM – DF
Andrei Stevanni Goulart Mora
SEMAC – MS
Lorivaldo Antônio de Paula
Prefeitura Municipal de Itumbiara - GO
José Márcio Margonari Borges
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Prefeitura Municipal de Neropolis - GO
Prefeitura Municipal de Ouro Verde - GO
Prefeitura Municipal de Mineiros - GO
AMAPAR – MG
Prefeitura Municipal de Araguari - MG
Prefeitura Municipal e de Ituiutaba - MG
AMVAP – MG
ABAPA – GO
Fundação Educacional de Ecologia e
Ambiente
FONASC
AMEDI

Sônia Maria Teixeira
Romescley José Camargo
Antônio Soares Bezerra
Wilson José da Silva
Hamilton Tadeu de Lima Júnior
Antônio Carvalho Gouveia
Maria Martins Pedrosa
Milton Monteiro de Mendonça
Meio José Antônio de Lima

Antônio Geraldo de Oliveira
Vanda Davi Fernandes de
Oliveira
OAB – 13º Subseção Uberlândia - MG
Hamilton Marques Magalhães
Movimento Ecológico do lago
Mara Cristina Moscoso
Associação Comunitária do Núcleo Rural Córrego Marcelo Pereira da Silva
da Onça
ONG – Motirõ
Davi Silva Fagundes
ABRH – GO
Marcos Antônio Corentino da
unha
IF – Goiano – Campus Morrinhos - GO
Roriz Luciano Machado
UFU – MG
Sylvio Luiz Andreozzi
UNB – DF
Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles
UEMS – MS
Sidinea Faria Gonçalves Silva
SANEAGO – GO
Adalberto da Silva e Sousa
COPASA – MG
João Eduardo Della Torres
DMAE – Uberlândia-MG
Leocádio Alves Pereira
CAESB – DF
Fábio Bakker Isaias
FAEG – GO
Jairo dos Santos Lousa
AGROVALE – MG
Antônio Carlos Borges
SIPRI – MG
Marcelo Vilela Cauli
Sindicado Rural de Santa Vitória - MG
Genesio Franco de Morais Neto
COSIR –DF
Francisco José de Carvalho
Sobrinho
FIEG – GO
Elaine Lopes Noronha Farinelli
COMIGO – GO
Paulo Carneiro Junqueira
SIFAEG – GO
José Mauro de Oliveira Ferreira
Alcafoods – GO
Roberval Dias Martins
FIEMG – MG
Luiz Alberto de Deus Borges
CEDESA/ENDESA – GO
Marcos Alexandre Ries
Furnas Centrais Elétrica – UHE - Itumbiara
Joanaldo Teixeira de Oliveira
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Ribamar Moreira de Rezende
Caramuru Alimentos S/A
Antônio Ismael Ballan
Caramuru Alimentos S/A
Thais Macedo Ribeiro
Estância Thermas Pousada do Rio Quente
Astrid Lieberenz
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Lista de Presença de Outros participantes
Nº
1
2
3
4
5

132

Entidade
FIEMG – MG
Câmara Municipal de Patos de Minas
Prefeitura Municipal de Santa Vitória - MG
Prefeitura de Araguari-MG
Wilson Akira Shimizu

Representante
Marcelo Rodrigues Oliveira
Egberto Quirino de Araújo
Anderson Gonçalves
Bruno Gonçalves Silva
UFU

