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

Resumo Executivo
Referência
CTALI

Data de Emissão Folha
16/04/2009

Finalidade da Reunião

- Análise do Regimento Interno; e
- Assuntos Gerais.
Local de Realização
Sede do Comitê Guandu – UFRuralRJ - Seropédica

Data
16/04/2009

Hora
09:00

Emitida por
Andreia Loureiro
(Secretaria Executiva do Comitê Guandu)

Participantes (Nome)
Coordenadora: Mônica Jaén (CSA);
Renata Gonzaga (P M Seropédica);
Magno Neves Alves (GDN);
Mauro Fernandes (INEA);
Ana Paula Modesto (APEDEMA);
José Augusto (SFE);

Técnico (a) Secretaria Executiva:
Andreia Loureiro

Convidados
Marcos Paulo Marques Araújo (Assessor Jurídico
– IBAM);
Weber Sequeira Irumé (GERDAU);
William Weber (IBG);
Márcia Marques (5º elemento/APEDEMA)
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Assuntos Tratados

Ação por



Assuntos gerais:



O Assessor Jurídico do IBAM, contratado pelo Comitê Guandu, informou Marcos Paulo
que conforme Art. 38 do Regimento Interno as decisões das Câmaras Marques
Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples dos membros, e
que dessa forma, para a reunião de hoje a maioria simples seria 3
membros.
Todos participaram
Após breve discussão sobre o tema quórum para as reuniões das Câmaras e concordaram
Técnicas, foi deliberado que a reunião fosse iniciada com os 6 (seis)
membros presentes e que esse tema fosse analisado posteriormente com
mais cautela.
Mônica Jaén
A coordenadora deu inicio a reunião às 10hs10min,





Sugeriu que antes da CTALI entrar no tema Regimento Interno que essa
primeira reunião fosse para montar um cronograma de ações e dessa forma
todos teriam um tempo maior para ler as alterações do Regimento Interno.
A coordenadora sugeriu que inicialmente todos se apresentem.
Todos se apresentaram.
Sugeriu que nesta primeira reunião fosse feita leitura da Resolução Comitê
Guandu nº6 e do Regimento Interno vigente para que cada membro
conheça seus direitos e deveres.


Projetou o Regimento Interno e a Resolução Comitê Guandu nº 6 Art. 7º que Andreia Loureiro
trata das atribuições da CTALI, foi efetuada a leitura.



Sugeriu para as próximas reuniões que alem da análise do Regimento Mônica Jaén
Interno seja incluído mais um tema em assuntos gerais para ser discutido
das 9hs às 10hs.



Todos concordaram.
Solicitou que todos os presentes sugiram temas para as próximas reuniões Mônica Jaén


1-

Foram sugeridos os Seguintes temas:
Análise Técnica e Legal do Tema Recurso Hídrico;

Magno Neves

2- Análise do ICMS Ecológico referente ao sub-índice temático “Mananciais de Renata Gonzaga
Abastecimento” em relação aos municípios que fazem parte da Região
Hidrográfica II – Guandu;
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3- Mudança de prazo (60 dias) para o parecer do Comitê Guandu aos órgãos
de Gestão de Recursos Hídricos e Controle Ambiental, nos processos de
avaliação da instalação de novos empreendimentos (Resolução Comitê
Guandu Nº 11 – Art. 4º, em anexo);

Ação por
Magno Neves

4- Cobrança pelo Uso da água por parte da CEDAE;
5- A referência legal que diz que todos os assuntos tratados pelo Comitê
Guandu antes de serem levados para o Plenário devam passar pela CTALI;
6- Conselho gestor da APA Guandu.

Todos participaram
e concordaram

1- Análise do Regimento Interno


Projetou o Regimento Interno em análise com contribuições realizadas pelas Andreia Loureiro
Câmaras Técnicas durante o Biênio passado.
Informou ainda que o Regimento Interno que está em análise já passou
pelas Câmaras Técnicas, durante o biênio de 2007-2008 e que retorna para
a CTALI, para ser finalizado, pois agora o Comitê Conta com a assessoria
Jurídica do IBAM.



Mônica comentou que é necessário que todos tenham mais tempo para ler o
regimento em análise, para que na próxima reunião seja dada continuidade
a análise.



Marcos Paulo sugeriu que o Regimento Interno fosse dividido em partes, Marcos Paulo
para melhor ser analisado, e que para a próxima reunião fosse feita a
análise do Art. 1º ao Artigo 20 e que ele fará uma análise técnica e legal do
dos artigos sugeridos.



Todos concordaram e se comprometeram a ler os artigos sugeridos para a Todos participaram
e concordaram
próxima reunião.
Informou que será encaminhado, por Email, o regimento Interno em análise Andreia Loureiro



A coordenadora lembrou que a próxima reunião será realizada no dia 21 de Mônica Jaén
maio e encerrou a reunião às 11hs35min.

