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INTERNO 
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MEMÓRIA DE REUNIÃO - GTRI 
 

Data: 26 e 27 de abril de 2018 
Horário: 9h às 18h 
Local: Petrolina-PE 

 
1 - Participantes: 
 

 NOME INSTITUIÇÃO 

   

1 Luiz Roberto Porto Farias CREA/AL -Coordenador CTIL 

2 Cláudio Ademar da Silva IRPAAN- Coordenador GTRI 

3 Luiz Alberto Rodrigues Dourado 
Ass. Condutores de Visitantes de Morro do 

Chapéu 

4 
Marcelo Ribeiro 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável 
da Diamantina 

5 Moisés Menezes dos Santos AFAF 

6 
Wellington de Santana  

 
SEMARH/SE 

7 Julianeli Tolentino de Lima UNIVASF 

8 Zuleide Monteiro Agência Peixe Vivo 

10 Juciana Cavalcanti Assessoria de Comunicação /Tanto Expresso 
 
 
2 – Desenvolvimento da reunião 

 

Após verificação de quórum, o coordenador Cláudio Ademar, inicia a reunião às 9h16min., 

com o Coordenador fazendo a leitura da pauta da reunião e esclarecendo sobre o que ficou 

definido e sobre a divisão dos eixos temáticos entre os membro e relembrou o prazo 

estabelecido para que cada um enviasse suas contribuições. Diante disso, foi iniciada as 

apresentações referente a Deliberação que Dispõe sobre a organização e o funcionamento 

das Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Cada 

Membro fez sua apresentação e avaliada pelos demais membros do Grupo de Trabalho para 

revisão do Regimento Interno do CBHSF, eram debatidos, analisadas e feitas as alterações 

caso fosse necessário em comum acordo visando sempre cumprir as diretrizes do CBHSF. 

Todos os membros fizeram suas considerações e tendo como ressalva somente o membro 

Luiz Dourado, que ficou com parte de Processo Eleitoral e fez a sua contribuição, porém, 

não ficando de acordo com o proposto pelo grupo e foi dado um prazo de dez (10) dias, a 

partir de hoje, (27.04.), para ele readequasse aos moldo de acordo com o que o grupo 

trabalhou. E que fosse enviado a cada um para eles pudessem dá o seu parecer e concluir o 

trabalho de atualização sobre o funcionamento das Câmaras Técnicas.  Sobre as 

contribuições encaminhadas por Rúbia Mansur, da Agência Peixe Vivo, os membros desta 

comissão concluíram que elas já fazem parte do Regimento Interno, sugerindo que o 



 
 
 
 

GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO 

INTERNO 

GTRI/CBHSF 

Coordenador respondesse o e-mail deixando-a informada e agradecendo a contribuição. Foi 

proposto a criação da Comissão de Ética - CE do CBHSF, que seria autônoma e de caráter 

deliberativo, criada com a função de orientar e aconselhar a DIREX e os membros do 

Colegiado no tratamento das questões éticas relacionadas às pessoas, e à imagem do 

Comitê, devendo ainda deliberar sobre condutas questionáveis, do ponto de vista ético, 

levadas ao seu conhecimento. Paralelo as atividades das Câmaras foi trabalho 

simultaneamente a revisão do Regimento Interno e estabelece normativas e diretrizes 

permanentes para que o Comitê continue garantindo transparência nas demandas do 

CBHSF. E assim foram conduzidos os dois dias de intenso trabalho aqui na Sede Regional 

da Agência Peixe Vivo em Petrolina-PE, e não havendo mais nada a tratar, o coordenador 

Cláudio Ademar declarou encerrada a reunião às 19h21minutos.                                                  

 

 

 
Petrolina-PE, 27 de abril de 2018. 

 
 
 

Cláudio Ademar  
Coordenador do GTRI 


