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   Oficio 003/05082021                                                  

                                              Brasilia 08 DE Marco De 2021 

 

AO CBH PARANAIBA  
 
At. Sr. Presidente 
 
Dr. Breno Lasmar  
 
ASSUNTO: RESPOSTA A COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2021 
 
 
 
Acusando o RECEBIMENTO DE comunicação interna 003/2021 que trata de demandas encaminhadas por nossa representação a 
este colegiado e respondendo ao mesmo, informamos abaixo o nosso entendimento de que: 
  
A CTPI nos termos regimentais não é instancia terminativa de processos decisórios encaminhados a sua apreciação, E SIM, instância 
de apoio as decisões do CBH.  
 
A solicitação feita pelos conselheiros, o   foi nos termos regimentais e estavam embalsadas em considerados e justificativas fundadas 
na legislação e que, nestes termos, entendemos que assim deveria ser também respondidas as demandas, sendo que caberia essa 
CTPI dar parecer com provimento ou não a demanda com base em enunciados legais, encaminhando para que o CBH através de 
sua direção e sua plenária, tenha um posicionamento fundamentado sobre os temas. 



 
A resposta do ofício em tela em nenhum momento vem fundada numa argumentação ou justificativa também fundada na legislação, 
com parecer acatando ou contestando as fundamentações legais e arrazoado constantes no nosso pleito. 
 
A análise do mérito das solicitações demandadas por nossa entidade deve ser de conhecimento da plenária fundada em parecer da 
CTPI DEVIDAMENTE instruído CONQUANTO os  fundamentos legais do mérito e procedimentos relativos a demanda dos 
conselheiros   foram feitas a plenária E NA PLENÁRIA,  e esta, ao nosso ver  deve ser informada dos encaminhamentos decididos 
pela CTPI ,devidamente fundados EM PARECERES LEGAIS pois entendemos que o CBH não é instancia de direito privado e sim 
uma instancia de POLITICA PUBLICA, e por isso deve atuar atendendo um rito processual conforme  legislação e assim encaminhar 
arrazoado COM   provimento ou não , as fundamentações legais por nós alegadas. 
 
As argumentações todas no que diz respeito a competência ou a negação de competência do CBH para esse assunto ou outro, 
devem ser encaminhadas de modo que o CBH possa abdicar ou não de um encaminhamento proposto pelo conselheiro, e 
devem no nosso entendimento ser encaminhadas a plenária devidamente fundamentada respondendo as justificativas legais 
alegadas pelos conselheiros. 
 
Pois em nenhum tema por nós proposto , ao nosso entendimento, ter a CTPI poder terminativo sobre o mérito da solicitação 
ou   poder de decidir unilateralmente sem fundamentação legal, a competência do cbh em acatar ou não de maneira terminativa a 
proposta, agredindo nossa inteligência e esvaziando o papel da plenária e seus representantes. Pode ao nosso entendimento, 
encaminhar aos membros da plenária o processo devidamente instruído para subsidiar a decisão da mesma como acontece 
nas demais instâncias   federais no SIGREH. 
 
Se a CTPI propõe encaminhamentos de mérito sobre temas demandados pelos conselheiros deve também encaminhar com o devido 
parecer legal e não da forma como está, pois esvazia o papel social do CBH, desrespeita o conselheiro e exime 
de responsabilidades a direção do CBH e afirma procedimento perigoso para o esvaziamento do papel político do chá e de seus 
representantes. 
 
Se a CTPI não tem nos seus quadros, pessoa ou técnicos que a auxiliem no cumprimento de seu papel, 
para fundamentar juridicamente seus encaminhamentos, deve ao nosso ver socorrer-se do apoio da agência de legatária que dispõe 
de recursos para isso. Como acontece nos demais CBHs federais. 



 
Solicitamos que as respostas fundamentadas conforme razoes acima, sejam também concomitante encaminhadas para 
conhecimento da -plenária e assumidas pela direção do CBH que por sua vez também deve se responsabilizar pelos 
encaminhamentos dela mesma e encaminhamentos decididos pela plenária do CBH a CTPI ao nosso ver não tem competência para 
isso. Isso esvazia o conceito já deturpado de "parlamento das águas " 
 
Devolvemos portanto essa comunicação a essa diretoria solicitando que essa direção do CBH dê o encaminhamento 
correto nos termos LEGAIS e adote providencias para que seja incluído nos processos de mudanças regimentais do cbh 
ora em discussão, uma cláusula sobre "RITO de admissibilidade de propostas" e seus tramites dentro do CBH para que as 
decisões do CBH sejam fundadas dentro de ritos legais da administração pública e a segurança jurídica que tal situação 
requer.  
 
A permanência de tal situação só nos acarretará um imenso desapontamento quanto ao estado da arte sobre o entendimento do 
papel do CBH por parte dos membros dessa CTPI e nos forçará a nos socorrermos em grau de recursos as demais instancias do 
SINGREH e ao judiciário se necessário. 
 
Com votos de vossas providencias,  
 
 
 
CORDIALMENTE,  
 

 


