Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim
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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS LEGAIS E
INSTITUCIONAIS - 2014.
Ao vigésimo segundo dia do mês de maio de 2014, às 14h35min o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu deu início à 3ª
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI) de 2014, na Sala de
Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como assuntos de pauta os seguintes assuntos:
1- Leitura e Aprovação da minuta de Ata da reunião anterior (20.03.2014); 2- Análise do
atendimento aos encaminhamentos da reunião anterior; 3- Discussão e elaboração da minuta
de resolução para realização de eventos de capacitação, e em parceria com outras entidades; 4
– Discussão e elaboração da minuta de resolução para a participação de membros em
eventos/cursos de capacitação; 5 – Assuntos gerais. O Coordenador da CTALI, Jaime Azulay
(CEDAE), iniciou a reunião solicitando a aprovação da minuta de ata da reunião anterior. Os
presentes validaram nesta reunião, as recomendações tomadas na ata de 20.03.2014. A ata de
20.02.2014 apreciada em 20.03.2014 foi validada/aprovada nesta data. Após contribuições a
ata de 20.03.2014 foi aprovada por unanimidade. A análise do atendimento aos
encaminhamentos anteriores foi realizado. Os presentes solicitaram que as correspondências a
serem enviadas aos tribunais de contas e aos ministérios públicos estaduais e federais sejam
realizadas através de ofícios. Iniciou-se a discussão da minuta de resolução para a realização
de eventos de capacitação. Após leitura e contribuições, o assunto foi finalizado no parágrafo
primeiro do primeiro artigo. Ficou definido enviar aos membros para contribuições e
aprovação posterior. Para aprovação do próximo item de pauta referente à participação de
membros em eventos, ficou definido que seria encaminhado por e-mail para contribuições e
posterior aprovação. Como lista de encaminhamentos, segue: 1- Ficou definido enviar
correspondências, em formato de “OFÍCIO” e numerados, aos tribunais; 2 – Enviar a minuta
de resolução referente aos eventos de capacitação, discutida hoje, para contribuições e
posterior aprovação; 3 – Enviar a minuta de resolução que trata da participação dos membros
em eventos, para contribuições e posterior aprovação. O Coordenador da CTALI agradeceu a
presença de todos, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a
reunião às 16h10min. Esta ata foi colocada em termo por Fátima Rocha e aprovada por:
Jaime Azulay (CEDAE) - Coordenador: _________________________
Carlos Bozano (Portosudeste): ______________________
Erich Wyatt (Foz águas 5): ________________________
Nelson Reis (OMA-Brasil): ____________________________
Fernando Ribeiro (CI-brasil): __________________________
Franziska Huber (FAETERJ): ________________________
Sebastiana Cesario (INEA): ________________________
Andreia Loureiro: _____________________________
Membros Presentes:
Usuários: Carlos Bozano (Portosudeste); Jaime Azulay (CEDAE); Erich Wyatt (Foz águas 5);
Sociedade Civil: Nelson Reis (OMA-Brasil); Fernando Ribeiro (CI-brasil); Franziska Huber
(FAETERJ);
Governo: Sebastiana Cesario (INEA); Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados).
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Membros Ausentes:
Usuários: Caio Cunha (THYSSENKRUPP-CSA);
Sociedade Civil: Osmar Domingos (AMDAMS);
Governo: Flávio Silva (ICMBIO); Walace Rodrigues (Prefeitura de Paracambi).
Convidados:
William Weber (jornalista).

