
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS 1 

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, DA GUARDA E GUANDU-MIRIM (COMITÊ 2 

GUANDU), REALIZADA NO RO DE JANREIRO – RJ, NO AUDITÓRIO DA 3 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO (UERJ),  EM 20/05/04. 4 

A Reunião foi  iniciada às 10:00 hs,  presidida por Antônio Bruno  (UFRRJ - Diretor Geral 5 

do COMITÊ GUANDU) e secretariada por Leila Heizer,(CEDAE - Secretária Executiva do 6 

COMITÊ GUANDU). Participaram da reunião os seguintes membros: Erenilton Dias  7 

(suplente-LIGH, Fernando Lino (LIGHT), André Cimbleris (FURNAS), Antônio Carlos 8 

Lopes (PETROBRAS/ REDUC), Vera Lúcia Novo (suplente-Cervejarias Kaiser), Rosana 9 

Caminha (suplente-CEDAE), Sérgio Pereira (SIMARJ); Friedrich Herms (UERJ); Victor 10 

Coelho (ABES, Gilson Freire (suplente-SINTSAMA), Marilene Ramos (suplente- FGV), 11 

Hélio Vanderle, (SEMADES- PMPbi), Celso de Ávila (suplente- PMMP), Ignez Muchelin 12 

(suplente-SERLA). Tendo como convidados: Lori Kumler (Universidade de Michigan), 13 

Marisa Camilher, Lidiane Carvalho, Guilherme Macedo (FURNAS), Marilena Coreixas 14 

(SERLA), Juliana Novo (Cervejarias Kaiser), Ana Terra Bonan (CEDAE). Em seguida 15 

Antônio Bruno iniciou os trabalhos falando da insuficiência de quorum, pois o objetivo da 16 

reunião era deliberar sobre a revisão do regimento interno e para isso seria necessário 17 

2/3 do plenário, num total de 20 membros. Segundo Friedrich Herms, o Comitê deveria 18 

seguir o que está no regimento interno, identificar os faltosos e providenciar sua 19 

substituição. Isso tudo deverá ser efetuado pela secretaria executiva do comitê, que 20 

também ficaria responsável pelo pedido aos órgãos para indicar novos representantes. 21 

Faz-se necessário reunião do Comitê para aprovação dos órgãos a serem substituídos e 22 

lançamento de EDITAL para eleição, a ser decidida pelos respectivos setores (governo, 23 

usuários e sociedade civil) Leila Heizer comentou sobre os procedimentos adotados para 24 

convidar para as reuniões que são, dois ou mais e-mails por reunião, contato por telefone. 25 

Esses meios, no entanto, não estão sendo eficazes. É necessário que os membros se 26 

interessem. Celso de Ávila, comunicou que não  vem freqüentando as reuniões pois não 27 

estava sendo convidado. Ana Terra esclareceu que encaminhou o e-mail para o endereço 28 

que constava nos arquivos da Secretaria Executiva e estes retornavam. Tentava 29 

comunicar por telefone mas o número não atendia. Leila Heizer solicitou que seus dados 30 

fossem atualizados. André Cimbleris propôs, que, na revisão do regimento interno, artigo 31 

12, logo após a alínea XI, fosse incluída uma nova alínea com a seguinte resolução: no 32 

caso de não haver o referido quorum em duas reuniões consecutivas, na terceira reunião, 33 

convocada com a finalidade de deliberar modificações no regimento interno, o mesmo 34 

poderá ser alterado por maioria simples. O mesmo propôs ainda, que, a reunião fosse 35 

suspensa até que tivesse quorum, dando início à 4ª reunião extraordinária, o que todos 36 



concordaram. A 3ª reunião foi encerada por falta de quorum e a modificação do 37 

Regimento Interno ficou para  ser deliberada em reunião extraordinária a ser convocada.  38 


