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

Resumo Executivo
Referência
CTALI

Data de Emissão Folha
19/06/2008

Finalidade da Reunião
Análise do Regimento Interno, conforme solicitação da Diretoria Colegiada;
Participação dos membros; e
Assuntos gerais.

Local de Realização
Sede do Comitê Guandu – UFRuralRJ – Seropédica

Data
19/06/2008

Hora
09:45

Emitida por
Andreia Loureiro

Participantes (Nome)
Julia de Araujo (PETROBRAS / REDUC);
Jurema Barbosa de Oliveira (FEEMA);
Jorge Maia (FAMERJ);

Secretaria do Comitê
Elizabeth Machado
Andreia Loureiro

Convidados
Clarice Peres C. Albuquerque - Ofícios da Terra
William Weber - IBG
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Assuntos Tratados


Ação por

A reunião foi iniciada por Jurema Oliveira, membro da Câmara, por Jurema Oliveira
(FEEMA)
solicitação do coordenador, às 09h45min.

1- Presença dos Membros da Câmara;
Elizabeth
















Apresenta a lista de freqüência das instituições participantes Câmara:
PETROBRAS/REDUC 4 faltas;
Sindicato Rural 14 faltas;
FIRJAN 14 faltas;
Mineração Imbaíba 12 faltas;
CRBio – 02 6 faltas;
ABES 9 faltas;
Esperança Verde 7 faltas;
FAMERJ 9 faltas;
APEDEMA 12 faltas;
Pref. Municipal de Queimados 7 faltas;
Pref. Municipal de Seropédica 9 faltas;
SERLA 12 faltas;
FEEMA 2 faltas.



Conforme lista apresentada, algumas instituições estão com um número Elizabeth
eleva de faltas, ocasionando problemas nas atividades da câmara, muitas
vezes por falta quorum, dessa forma a secretaria executiva do Comitê a
alguns meses atrás, enviou emails as instituições faltosas solicitando a
indicação de novos membros para evitar um possível desligamento da
Câmara.



Esclarece que no dia 18 de junho foram enviados ofícios, pela secretaria Elizabeth
executiva, convidando a FCC e a ONS para participarem dessa Câmara,
na vaga das instituições excluídas por faltas, e que a secretaria fica
aguardando resposta dessas até o dia 26 de junho.



Propõe que a Câmara continue com 12 participantes e que as vagas das Jurema
instituições excluídas por faltas, sejam repostas pelas instituições que Todos participaram
e concordaram
aceitarem o convite.



Solicita que os participantes presentes indiquem novas instituições a Elizabeth
serem convidadas, caso a FCC e ou a ONS não aceitem o convite.



Foram indicadas: CEDAE e ELETROBOLT

Todos participaram
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Pergunta se haveria a possibilidade da Ofícios da Terra participar como Clarice Peres C.
membro da Câmara Técnica, uma vez que ela não participa do plenário, Albuquerque Ofícios da Terra
mas sempre comparece as reuniões.



Esclarece que primeiro devemos verificar se seria um processo legal esta Elizabeth Machado
indicação. Propõe ainda que apos verificar o processo legal, Clarice solicite Todos
a ABES sua indicação. Se a ABES aceitar ela deverá entrar em contato com concordaram
a Secretaria Executiva para formalizar a indicação.

2- Análise do Regimento Interno;
Elizabeth Machado
Todos participaram



Deu inicio a leitura do regimento em alteração



Propõe justificar as alterações já realizadas



Justificativa para os Artigos 1º, 2º e 3º: RESOLUÇÃO/CERHI-RJ Nº. 18 DE 08 Todos participaram
e concordaram
DE NOVEMBRO DE 2006. (Em anexo texto alterado)



Houve alterações no texto de alguns artigos e correções ortográficas



No Art. 14, foi incluído § 4º. (texto em anexo)



Esclarece sobre o voto qualidade incluído no artigo 15 - § 3º (texto em Elizabeth Machado
Todos participaram
anexo).
e concordaram



Justificativa para alteração do Art. 15 - § 3º: Maior democracia.



Todos participaram
Justificativa para alteração do Art. 32 - § 2º: Maior participação dos
e concordaram
seguimentos atuantes nas bacias hidrográficas pertinentes.





Todos participaram

Todos participaram
Justificativa para alteração, realizada nesta reunião, do Art. 35 - § 2º: (texto e concordaram
alterado em anexo) – Garantir, participação do plenário nas Câmaras
Técnicas e democracia dos temas discutidos nas Câmaras.

Jurema encerrou a reunião às 12h20min

Jurema Oliveira

