_________________________________________________________________
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL GWP-Brasil
Data da Assembleia GWP-Brasil: 25 de outubro de 2021
Horário: das 17h às 18h15
Local: reunião virtual decorrente da pandemia. Link da reunião na
Plataforma Google-Meet LINK - meet.google.com/hse-vzto-nis
Participantes:
! Universidade de Brasília: Valdir Steinke, Carlos Saito
! Agência Nacional de Águas (ANA): Regina Generino, representando Gisela
Forattini
! ABLimno: Andrea Figueiredo, Eli T. Gomes
! Criativa Soluções em Desenvolvimento Sustentavel: Maria do Socorro Lima
Castello Branco
! ADASA: Jorge Werneck
Pauta:
1) Informes
2) Relatório de atividades período 2019-2021
3) Eleição e Posse da nova Diretoria GWP-Brasil
3.1 – Representantes de Instituições interessadas em se candidatar à
diretoria para o próximo biênio (2022-2023) devem enviar sua manifestação
por escrito via correio eletrônico para valdirsteinke@gmail.com, no período
compreendido entre os dias 20 e 22 de outubro de 2021.
4) Outros Assuntos
Assembleia:
A Assembleia teve início com os informes sobre a realização, na próxima
sexta-feira dia 29 de outubro de 2021, de uma webinar com a participação de
Jorge Werneck e Maria do Socorro L. Castello Branco, dois membros da GWPBrasil, em atividade conjunta ABRhidro e GWP. No ponto de pauta sobre o
relatório da gestão, apresentados por Valdir Steinke e Carlos Saito, destacase no período o fortalecimento da parceria com a ABRhidro, e na execução
dos recursos recebidos da GWP-SAM. No ano de 2019, as atividades
voltaram-se principalmente para o fortalecimento da Regista REGA-Revista de
Gestão de Água da América Latina, e a realização do XVII Congresso
Brasileiro de Limnologia e 2o Congresso Ibero-americano de Limnologia,
organizados pela ABLimno, e o XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos
Hídricos. No ano de 2020 destaca-se a execução da chamada de projetos

(Proyectos GIRH GWP 2020), que versou sobre a) Concepciones
metodológicas para la articulación de la base cartográfica de los recursos
hídricos de cuencas hidrográficas transfronterizas (Coordenado por Valdir
Steinke, Universidad de Brasilia) e b) XVIII Encuentro de Estudios y debates
sobre el agua dulce del Bajo Amazonas con el tema: Abastecimiento, Salud y
Medio Ambiente (Coordenado por Ruy Bessa Lopes, Universidad Federal del
Oeste de Pará-Ufopa). No ano de 2021, a pedido da GWP-SAM , fez-se
esforços prioritários para webinars sobre GIRH, que em articulação com a
ABRhidro, constituíram eventos pré-Simposio Brasileiro de Recursos Hídricos..
Também foram esclarecidas as principais razões do atraso na convocação da
Assembleia para renovação da direção da GWP-Brasil, todas vinculadas as
questões desencadeadas pela covid19 impactando a saúde dos membros da
diretoria e/ou de seus familiares, as quais demandaram atenção total aos
familiares.
No terceiro ponto de pauta tratando da eleição propriamente dita da nova
diretoria da GWP-Brasil, o prof. Valdir Steinke informou que a única
manifestação de interesse registrada em conformidade com a convocatória foi
a da Universidade de Brasilia (UnB) por intermédio do prof. Carlos Saito. Dada
a palavra para o prof. Saito, este informou que a Universidade de Brasilia
deseja a recondução para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo
desenvolvido, tendo ainda novamente como instituição hospedeira a
ABRhidro, e como demais membros da diretoria, as instituições que têm
participado com frequência das reuniões GWP-Brasil e contribuído com
sugestões e atividades: ANA, ABlimno, ADASA e Criativa. Sendo o professor
Carlos Hiroo Saito o representante titular da Universidade de Brasília junto à
GWP, ele figurará como o presidente da GWP-Brasil para todos os efeitos junto
à GWP. Durante a reunião, a ABRhidro encaminhou através de sua
presidência uma manifestação de apoio a essa proposta.
Não houve objeções, e a proposta foi aprovada por unanimidade. Desta forma,
fica registrado para fins da GWP-Sul América que a Universidade de Brasília
foi eleita para a presidência do Conselho Diretor e, portanto, da GWP-Brasil e
a ABRhidro como instituição hospedeira pelo mandato de três anos, conforme
estatuto, artigo 15, tendo ainda como membros do Conselho Diretor, além da
própria Universidade de Brasília, as seguintes instituições: ANA, ABlimno,
ADASA, e Criativa. A assembleia deu posse imediata aos eleitos, que possam
doravante a exercer o mandato.
Ata homologada por mim, Valdir Steinke

Valdir Steinke
Presidente GWP-Brasil

