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ATA do Fórum de Eleição do Subcomitê da Região Hidrográfica drenante para a 1	  

Baía de Guanabara – Trecho Oeste. 2	  

Aos 26 dias do mês de junho de 2012, às 14hs, o Subcomitê da Região Hidrográfica 3	  

drenante para a Baía de Guanabara – Trecho Oeste deu inicio a reunião realizada na 4	  

sede da Firjan, Duque de Caxias, localizada na Rua Arthur Neiva, Nº 100, Duque de 5	  

Caxias – RJ, com a presença dos membros, conforme relação a seguir: Usuário: 6	  

Fecomércio – Vinícius Crespos, Alfa Rio Química Ltda - Mauro Rodrigues Teixeira, 7	  

Firjan – Jorge Peron, Clariant S.A - José Ribeiro de Avelar, FNTTAA - David da Costa 8	  

V. Filho. Sociedade Civil: Associação Ecocidade – José Miguel da Silva, Bicuda 9	  

Ecológica – João Batista da Silva, Instituto Ambiental da Zona Oeste – Jorge Luiz 10	  

Rocha Chaves. Governo: Prefeitura Municipal de Magé – Claudio Furtado Consentino, 11	  

Fiocruz – José Leonídio Madureira de Souza Santos, INEA – Marcelo Soares dos 12	  

Santos, Participantes e Convidados: Colônia Z – 13 – Hélio Saramago, Firjan – 13	  

Fernanda Queiroz, Amar Bangu – Walter R. L. Almeida, Fiocruz – Leonardo Brasil 14	  

Bueno, Ordem Espírita Afro Brasileira – Fernando Ramos.  Secretaria Executiva 15	  

provisória: Pomy Yara Romancini Meirelles. A reunião teve a seguinte pauta 16	  

programada: 1 - Início dos Trabalhos: a) - Definição de cronograma de criação do 17	  

regimento interno; b) - Definição das Câmaras Técnicas a serem constituídas; c) - 18	  

Periodicidade das realizações de reuniões; d) - Rotação dos locais de reuniões; e) - 19	  

Demais assuntos relacionados; 2 – Data do evento de posse e local; 3 – Avisos em 20	  

geral e demais comunicações. Com a palavra o Sr. Cláudio Furtado, Coordenador do 21	  

Subcomitê inicia a reunião com o item 1 da pauta: Início dos Trabalhos: a) - Definição 22	  

de cronograma de criação do regimento interno. Sr. Cláudio propôs a criação de 23	  

Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do regimento interno do Subcomitê Oeste 24	  

contendo pontos específicos do trecho oeste que não estão contemplados no 25	  

Regimento Interno do Comitê da Baía de Guanabara. O Sr. Cláudio explicou que o 26	  

trabalho do GT será propor um Regimento Interno do Subcomitê que depois de 27	  

aprovado pelos membros do subcomitê, será encaminhado para a Câmara Técnica 28	  

Institucional e Legal do CBH – BG. Após alguns debates, a proposta de criação do GT 29	  

foi aprovada por todos. Fazem parte do GT – Regimento Interno: Cláudio Furtado 30	  

(Prefeitura Municipal de Magé); José Avelar (Claranti); Jorge Chaves (Instituto 31	  

Socioambiental da Zona Oeste); João Batista (Bicuda Ecológica); José Leonídio 32	  

(Fiocruz). Subitem b da pauta - Definição das Câmaras Técnicas a serem constituídas. 33	  
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O Sr. Cláudio disse que foi informado que os subcomitês não criam câmaras técnicas 34	  

e sim grupos de trabalho e utilizam das câmaras técnicas do CBHBG para subsidiar 35	  

suas decisões. Com a palavra o Sr. João Batista disse que no Regimento Interno do 36	  

CBH-BG não existe nenhuma restrição sobre os subcomitês criarem suas próprias 37	  

câmaras técnicas. Após alguns debates sobre a criação de Câmaras Técnicas (CT) ou 38	  

GTs no Subcomitê, o Sr. Jorge Peron esclareceu que as CTs são composições 39	  

criadas em caráter definitivos para auxiliar as decisões dos Plenários, e os GTs são 40	  

criados para tratar de assuntos específicos, com tempo de existência previamente 41	  

determinado. Subitem c da pauta: Periodicidade das realizações de reuniões. O Sr. 42	  

Cláudio propôs que as reuniões do Subcomitê acompanhassem as reuniões do CBH e 43	  

sempre que necessário seriam convocadas reuniões extraordinária. Todos aprovaram 44	  

a sugestão. As reuniões ordinárias de 2012 do Subcomitê ficaram agendadas para os 45	  

dias 22 de agosto e 21 de novembro. Subitem d da pauta: Rotação dos locais de 46	  

reuniões. O Sr. Cláudio sugeriu que as reuniões do Subcomitê fossem itinerantes e 47	  

que o grupo de trabalho cuidasse para incluir essa deliberação no Regimento Interno 48	  

do Subcomitê. Todos aprovaram a sugestão. Item 2 da pauta: Data do evento de 49	  

posse e local: Com a palavra o Coordenador do Subcomitê relembrou a todos que no 50	  

Fórum de eleição do Subcomitê os membros eleitos mencionaram o interesse em 51	  

realizar uma posse festiva do Subcomitê e colocou em discussão o assunto. O Sr. 52	  

Marcelo Soares disse que o momento é delicado, pois pode ser que a festividade de 53	  

posse seja assediada por políticos que estão concorrendo as eleições municipais. 54	  

Após alguns debates ficou estabelecido que a posse festiva será realizada no final do 55	  

ano de 2012, após o período eleitoral. 3 – Avisos em geral e demais comunicações. O 56	  

Sr. Cláudio Furtado sugeriu uma reunião extraordinária para o dia 31 de julho, todos 57	  

aprovaram a sugestão. O Sr. José Leonídio ofereceu uma sala na Fiocruz para a 58	  

realização da próxima reunião extraordinária. A proposta foi aprovada por todos. Com 59	  

a palavra o coordenador do Subcomitê perguntou se algum membro gostaria 60	  

de colocar outro assunto em discussão. Não havendo mais nada a tratar o Sr. 61	  

Cláudio Furtado Consentino deu por encerrada a reunião e lavrou a presente 62	  

ATA. 63	  


