Normas, procedimentos e critérios
para o processo de escolha e
indicação dos membros do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba para a gestão 20182021

Processo eleitoral
2018 - 2021
Dificuldades
• Regimento Interno – Um Comitê de Integração (confuso e
inconsistente)
• Cumprir ou não cumprir
• Todos os comitês afluentes criados
• Entendimentos • É legal?
• Falta de Consenso do Comissão Eleitoral
• Precisamos revisar o Regimento Interno do CBH Paranaíba
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O que ficou na Norma?
• Art. 1º A composição do plenário do CBH Paranaíba deverá observar o estabelecido nos
artigos 5º e 43 do seu Regimento Interno
• Art. 2º Será instituida uma Comissão Eleitoral para acompanhar o processo eletivo
• Membros dos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos (Obrigatório)
• Um representante do Poder Público Municipal, um representante dos Usuários e
um representante da Sociedade Civil (facultativo)
• Art. 7º Poderão participar do processo eletivo de composição do CBH Paranaíba
somente os membros de comitês de bacias afluentes do Paranaíba.
• Podendo ser membro suplente
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• Art. 8º Para habilitação, os candidatos interessados em participar do processo eletivo
deverão preencher e apresentar a ficha de inscrição, que se encontra no Anexo Único.
• deverá ser assinada pelo representante legal da instituição ou outrem que
comprove a efetiva outorga de poderes e entregue de forma presencial, postada
nas Agências dos Correios via AR ou encaminhada por meio eletrônico específico
• Art. 9º As pessoas físicas ou jurídicas, somente poderão se inscrever em um dos
segmentos citados nos arts. 4º, 5º e 6º desta Deliberação, de acordo com a sua
atividade principal declarada.
• Art. 11 As plenárias setoriais serão realizadas por Estado/Distrito Federal para os
usuários de recursos hídricos, organizações civis e poder público municipal, com o
objetivo de escolher os membros do CBH Paranaíba.
• Art. 19 A Assembleia de Posse dos membros eleitos e indicados, será realizada em
reunião específica, ocasião em que será promovida a eleição e a posse da nova
Diretoria do CBH Paranaíba.
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• Art. 20 Todos os documentos e comunicações relativos ao processo eleitoral, assim
como os resultados com as entidades eleitas, serão disponibilizados na página
eletrônica do comitê (www.cbhparanaiba.org.br).
• Art. 21 A articulação com as instituições do poder público federal, estaduais e distrital
para indicação de seus representantes no CBH Paranaíba será realizada pela
coordenação da comissão eleitoral do CBH Paranaíba.
• Art. 22 A Comissão Eleitoral que acompanhará o processo atuará como instância de
decisão nos casos omissos.
• Uma entidade presente em mais de um comitê afluente – voltará com o numero de
comitês que ele representa, porem, não poderá ter mais de uma vaga no CBH
Paranaíba.

• Vale lembrar – é necessário rever o Regimento Interno do CBH Paranaíba quanto ao
processo eletivo.
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