Comitê das bacias hidrogr áficas dos ri os Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

Resumo Executivo
Referência
CTALI

Data de Emissão Folha
19/04/2007

Finalidade da Reunião
Reunião da CTALI com a finalidade de escolha do Coordenador, apresentar os trabalhos desta Câmara
Técnica e informações com contribuições nas modificações das Minutas de Resoluções 16;17 e 18.

Local de Realização
Sede do Comitê Guandu – UFRuralRJ - Seropédica

Data
19/04/2007

Hora
09:00

Emitida por
Ricardo Luiz Nogueira de Souza
Com contribuição do coordenador.

Participantes (Nome)
Antonio César Aragão Paiva (Secretário
Executivo)
Magno Alves (APEDEMA)
Jurema Barbosa de Oliveira (FEEMA)
Fernando Ludke (P M Seropédica)
Elessandra Maciel (Esperança Verde)
Claudia Pinheiro (P M Queimados)
Dener Rodrigues (PETROBRAS / REDUC)
Renata Almeida Vaitsman (Mineração Imbaíba)
Técnico (a) Secretaria Executiva
Elizabeth Machado
Ricardo Luiz N. de Souza

Convidados
Magda Alves (GDN)
Hislayne da Silva L. Miguel (Mineração Imbaíba)
Clarice Peres C. Albuquerque ( Ofícios da Terra)
Paulo Prevatto (P M Paracambi)
Enésio Delpado de Lucas (FRAMS)
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Assuntos Tratados
Ação por
 A reunião foi iniciada pelo Secretario Executivo do Comitê Guandu que Aragão
abordou a necessidade de escolha e aprovação de um Coordenador e Vice
– Coordenador (suplente) para a CTALI. Informou que a Câmara analisa
as Resoluções emitidas encaminhadas como proposta em Plenária. E
comenta sobre os componentes, que está com a seguinte representação
Todos os
por instituições: 4 usuários, 6 sociedade civil, 2 membros de governo.
presentes
 Inicia-se à apresentação dos componentes da CTALI.
 Esclarece que as ações devem estar de acordo com o Plano de Bacia e que
dessa forma a Câmara é responsável pela análise legal. Salientou a Aragão
importância sobre o Decreto de Criação da APA Guandu.
 Dener coloca-se a disposição para exercer a função de Coordenador Dener
Magno Alves
apesar do pouco conhecimento.
 Magno Alves apresentou-se como suplente (Vice – Coordenador).
 Preferiria aguardar para as próximas reuniões (duas ou três), a definição Aragão
dos representantes.
 Comenta que na gestão passada houve dificuldade de manter as
presenças na CTALI e que concorda em aguardar a definição nas próximas Jurema
reuniões.
Clarice
 Ciente do direito à voz, e não ao voto, pondera ter a votação pontos de vista
divergentes podendo o seu posicionamento não ser registrado em Ata.
Aragão
 Esclarecendo para a representante da ONG Ofícios da Terra que mesmo
não participando como titular ou suplente desta Câmara, terá registrado
Aragão
suas contribuições.
 Entende como falha do Regimento Interno e que o assunto pode ser
definido através de uma Resolução. Respeitando sempre a paridade.
Magno Alves
 Coloca que o Coordenador deveria indicar um secretariado para o
fechamento do Resumo Executivo e que a indicação seja por reunião.
 Concordaram todos.
Todos os
 Propondo que na próxima reunião trate do assunto.
participantes
 Concordaram com o proposto.
 Elizabeth realiza a distribuição da Minuta de Resolução Comitê Guandu Elizabeth
nº16, que “ Dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros constantes na
subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos –
FUNDRHI, referente ao exercício de 2006”. Sendo decidido pelos presentes
que Elizabeth realizasse a leitura para que todos fizessem análise da
mesma.
Aragão
 Faz a solicitação para que todos contribuam com sugestões para
esclarecimento da Minuta apresentada.
 Em seguida é distribuído a Resolução Comitê Guandu nº 8 que “Dispõe Elizabeth
sobre a aplicação dos recursos arrecadados na subconta do Comitê
Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRH, referente ao
período de 2004 – 2005. Aprovada anteriormente e apresentada apenas
como uma referência.
Jurema
 Jurema diz que o ART 1º, item 1 e 2 , da Minuta nº16 que trata dos valores
já havia sido discutido anteriormente.
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Ação por

Fernando menciona seu entendimento mediante apresentação da
Resolução Comitê Guandu nº 8 e que a Gestão esta contemplada. E diz Fernando Ludke
que se sente preocupado com problemas ou acidentes que comprometam o
fornecimento de água, qualidade e quantidade.
Magno fala que se evite choque entre os itens da Minuta de Resolução Magno Alves
nº16, propondo desmembrá-los, originando a Minuta de Resolução nº18. E
pede a Elizabeth encaminhamento do texto modificado para realização da
Todos os
Primeira Plenária Extraordinária. Mantendo os mesmos considerando.
participantes
Todos os participantes aprovaram por unanimidade.
Aragão menciona os valores repassados anteriormente para o comitê
Guandu através do Convenio com a SERLA.
Iniciando em seguida a leitura da Minuta de Resolução Comitê Guandu nº17
que “Dispõe sobre a aplicação, em estudos e pesquisas, dos recursos Aragão
financeiros referentes ao período de 2004 a 2006 depositados na subconta
do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI”.
Tosos os
E fecha com os pontos que foram modificados no texto.
participantes
Todos os participantes aprovaram por unanimidade.
Aragão Inicia a leitura da Minuta de Resolução nº18 com as modificações. Aragão
Todos os
Todos os participantes aprovaram por unanimidade.
participantes
Aragão faz a proposta de realização de 2 (duas) reuniões das CT’S no
Aragão
mesmo dia, sendo CTALI às 9:00h, e CTCTE às 13:00 h.
Foi definido que a CTALI irá se reunir toda 3ª quinta-feira de cada mês.
Dener
O coordenador encerrou a reunião às 12h30m.

