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1

Aos vinte e seis dias de abril de dois mil e dezoito, ds quatorze horas e trinta minutos,

2

na sala de reunides da SEMARH, Praga dos Girass6is, reuniu-se, ordinariamente, os

3

membros do CBHLP para apreciagio da seguinte pauta: 1. Verificagdo de qu6rum

e

4

abertura da sessdo; 2. Inclusdo de Pauta; 3. Ordem do dia:

e

5

aprovagdo da

6

do

7

2018 para a renovagdo do Plen6rio e Diretoria executiva; iv. Aprovagdo do Edital e da

8

Resolugdo Eleitoral; v. Formagdo do Grupo de Trabalho de mobilizagdo da renovag6o

9

das instituigdes membros;

8o

i.

Leitura, discussdo

ATA da20 Reunido Ordinaria; ii. Informe dos membros

F6rum Mundial da Agua em Brasilia

5.

vi.

que participaram

- DF; iii. Indicagdo da Comissdo Eleitoral

AprovagSo do Plano de Trabalho do Procomites; 4.

10

Palavra livre;

11

cumprimentou a todos os presentes, seguindo, ap6s a verificag5o do eu6rum, Itamar
explanou sobre os pontos existentes na pauta e questionou os membros sobre a

12

Encerramento. Iniciando

as atividades, o

presidente Itamar

13

exist0ncia de algum ponto a ser inserido. Em seguida, no ponto 3. i: O secret{rio Davis

14

informou que foi enviada ao e-mail dos membros a Minuta da ATA da riltima reuniao
(20") pata apreciagSo, sugestdes e alteraq6es. E esclareceu que as sugestoes feitas por

15

e

16

Itamar

17

No ponto 3. ii: O presidente convidou os membros que participaram do 8o
F6rum Mundial da Agua para os informes e solicitou para que providenciassem os

18

C6ssia foram inseridas. Ap6s as discussdes,

a ATA foi

aprovada com

abstengSo.

19

relat6rios de viagem. Seguindo. no ponto 3.

20

dafla a indicaqdo da comissdo eleitoral para o processo de renovagao do plen6rio

21

seguiu paraa aprovagdo dos documentos referentes ao processo eleitoral. Em seguida, o

22

secret6rio leu as seguintes resolugSes: 001 que convoca o processo eleitoral; 002 que

23

nomeia a comissSo eleitoral do processo eleitoral de dois mil e dezoito; 003 que institui

24

o grupo de trabalho. Ambas para a renovagSo de dois tergos dos membros titulares

25

suplentes, renovagSo complemental das vagas em vacAncia no plen6rio e eleig5o da

26

diretoria executiva do CBHLP. Ap6s as discuss6es, os documentos foram aprovados,

27

anexados a esta as Resolug6es CBHLP no 00

28

Secret6rio Davis, relatou sobre a aprovagSo do implante de trabalho do pr6-comit6s q

29

em seguida foi aprovado e homologado pela plenaria. Seguindo,

iii, o Secretario Davis, explicou como

l,

002 e 003. Seguindo para o ponto 3.
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30

ECOTERRA solicitou uma reuniSo extraordin6ria para tratar sobre os impactos no

31

RibeirSo Taquarussu e a transposig6o do Rio 56o Francisco. Com a ressalva de trazer

32

dois palestrantes paru a discussSo dos temas. Ap6s discussdes, a reunido extraordiniiria

33

foi aprovada e

34

Davis questionou sobre algum informe da pleniiria, ap6s as explanagdes o agradeceu a

35

presenqa de todos e declarou encerrada a reuni6o.

36

encerrou-se esta

37

lawei a presente ATA que ap6s aprovada pela plen6ria segue assinada por mim e pelo

38

Presidente, acompy|rada da lista de presenga.

aberta a agendamento. Seguindo, no ponto palavra

drs

livre, o secret6rio

E n6o havendo mais nada a tratar,

dezesseis horas e quinze minutos, e eu Davis

Miranda, Secret6rio,

39

40

〔

41
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