Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim
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MINUTA DA ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS LEGAIS
E INSTITUCIONAIS - 2013.
Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2013, às 14h15min o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu deu início à 8ª
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI) de 2013, na Sala de
Reuniões do Comitê Guandu, tendo como sugestões de pauta os seguintes assuntos: 1- Leitura
e Aprovação da Ata da reunião anterior (23/10/2013); 2- Minuta de Resolução sobre aplicação
de recursos em eventos para capacitação de membros; 3- Assuntos Gerais. O Subcoordenador da
CTALI Caio Cunha iniciou a reunião solicitando a aprovação da ata de reunião anterior, no
entanto, a mesma não foi aprovada por falta de quórum. Em seguida, os membros pautaram a
Minuta de Resolução sobre aplicação de recursos em eventos para capacitação de membros.
Segundo Fátima Rocha (AGEVAP), o Diretor do Comitê Guandu, Décio Tubbs sugeriu que
criassem uma resolução para viabilizar a participação dos membros em cursos, seminários,
treinamentos com recurso do comitê, pois tem-se apenas ajuda de custo. Por exemplo, uma
viagem para o ENCOB – Encontro dos Comitês das Bacias Hidrográficas. A partir dessa
necessidade, criaram-se duas resoluções: uma para viabilizar a participação do membro em
cursos, seminários, principalmente os de capacitação; e outra para o Comitê realizar cursos,
pois tem-se o custo em parcerias com entidades ou com contratação do palestrante. Por isso,
foi necessário desmembrar em duas resoluções até para entendimento dos mesmos. Nelson
Reis (OMA-Brasil) ressaltou a importância em deixar bem clara na resolução a realização de
cursos com/sem parceria de entidades. Amparo explicou que às vezes é necessário um recurso
para a realização de uma parceria, por isso o motivo dessa resolução. Franziska Huber sugeriu
que seja observado uma duração máxima para a realização dos cursos. Segundo Caio Cunha a
resolução precisa ser clara e objetiva. Diferenciando cursos de capacitação, entre outras
atividades, que não precisam de ajuda de custo. Também foi destacado que os pagamentos da
diária e da participação em treinamentos/capacitações deverão ser solicitados em até 15 dias
úteis antes da realização do evento. Após a leitura e alterações, os membros solicitaram o
envio das minutas para que sejam avaliadas com mais calma e em seguida discutida e
aprovada em próxima reunião. No final da reunião, Nelson Reis (OMA-Brasil), solicitou a
apresentação, no próximo encontro, da planilha de freqüência dos membros faltantes. Como
lista de encaminhamentos, segue: 1- Enviar aos membros a minuta de resolução sobre
aplicação de recurso para capacitação de membros; 2 – Inserir na pauta da próxima reunião a
aprovação das resoluções de capacitação; 3 - Inserir na pauta da próxima reunião a aprovação
da minuta de ata de 23.10.13; 4 – Apresentar na próxima reunião a situação da freqüência dos
membros da CTALI. O Subcoordenador da CTALI agradeceu a presença de todos, questionou
se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 16h16min. Esta ata foi
colocada em termo por Kennya Inocêncio e aprovada por:
Caio Cunha (THYSSENKRUPP-CSA) - Subcoordenador: _________________________
Nelson Reis (OMA-Brasil): ____________________________
Franziska Huber (FAETERJ): ____________________________
Sebastiana Cesario (INEA): ________________________
Walace Rodrigues (Prefeitura de Paracambi): _______________________
Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados): ________________________
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Membros Presentes:
Usuários: Caio Cunha (Thyssenkrupp CSA)
Sociedade Civil: Nelson Reis (OMA-Brasil); Franziska Huber ( Faeterj Paracambi)
Governo: Sebastiana Cesario (INEA); Walace Rodrigues da Silva (Prefeitura Municipal de
Paracambi); Andreia Loureiro dos Reis Teodoro (Prefeitura Municipal de Queimados).
Membros Ausentes:
Usuários: Jaime Azulay (CEDAE); Carlos Bozano Collor (MMX); Erich Wyatt (Foz Água 5)
Sociedade Civil: Osmar Domingos (AMDAMS); Fernando Ribeiro (CI-Brasil);
Governo: Flávio Silva (ICMBIO).
Convidados:
Olivia Gilmore (Conservação Internacional)

