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JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 

CBHSF 

 

CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL (CTIL/CBHSF) 

 

 

  Trata-se de minuta de Deliberação visando alterar a redação dos artigos 

26 e 48, do Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF), decorrente de demanda oriunda da Agência Nacional de Águas (ANA) que, 

por meio do Ofício nº 016/2016/SAS/ANA, sugeriu ao Comitê que reavaliasse a 

alteração regimental promovida em Dezembro/2015, especialmente no artigo 26, a fim 

de adequar o Regimento Interno do CBHSF as disposições da Lei Federal nº 9.433/97 e 

Resolução nº 005/2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

 

  Em relação ao artigo 26, a proposta é de alterar a redação do parágrafo 

1º, para estabelecer que os mandatos dos membros da diretoria sejam coincidentes e 

com duração de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição uma única vez para a mesma 

função, bem como adicionar o parágrafo 2º para disciplinar à questão dos mandatos 

incompletos, ou seja, estabelecer que a vedação prevista no parágrafo 1º não se aplicará 

aos membros da diretoria que não tenham exercido o mandato para o qual foi eleito, 

integralmente.  

 

  Quanto ao artigo 48, o propósito da alteração é o de compatibilizar o 

mandato dos membros do CBHSF eleitos a partir de 2016 com o dos Prefeitos dos 

Municípios que compões a Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. 

 

  Por outro lado, importa destacar que as matérias objeto da presente 

proposta de deliberação foram discutidas com a Agência Nacional de Águas (ANA) em 

reunião ocorrida em Maio/16, em Brasília. 

 

  Destaque-se, por fim, que as alterações ora propostas visam deixar o 

REGIMENTO INTERNO do CBHSF em sintonia com as normas legais acima citadas, 

regulamentar matérias importantes não disciplinadas no âmbito do Comitê (já previstas 

nos RIs de outros comitês), bem como assegurar um procedimento isonômico para 

todos os segmentos e representantes no processo eleitoral de 2016, já deflagrado. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


