1

No décimo oitavo dia do mês de junho de 2020, às 14h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios

2

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 2ª Reunião Ordinária da Câmara

3

Técnica de Instrumentos Legais e de Gestão, não presencial, através da plataforma online (Google Meet),

4

tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; 2-

5

Aprovação das minutas das atas das reuniões de 07.11.2019 e 05.03.2020; 3- Analisar e, estando

6

de acordo, emitir concordância para envio à plenária, da Minuta de Resolução de Delegação (item

7

incluso na pauta durante a reunião); 4- Apresentação sobre as atividades e resultados da CTIL-G;

8

5- Analisar e, estando de acordo, emitir concordância para envio a Plenária da Minuta de Resolução

9

que altera a Resolução Guandu Ad Referendum nº149/2020 sobre reuniões online; 6- Analisar e,

10

estando de acordo, emitir concordância para envio a Plenária da Minuta de Resolução que cria a

11

Comissão Eleitoral; 7- Assuntos Gerais. André Santos (FAM-Rio) iniciou a reunião dando boas-vindas

12

a todos. Em seguida, foi apresentado o novo representante do CREA-RJ e subcoordenador desta Câmara

13

Técnica, o Sr. Marco Barbosa (CREA-RJ). ITEM 1 - Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta – No

14

início deste item, Caroline Lopes (AGEVAP) sugeriu uma inserção de item de pauta, que trata sobre a

15

resolução de delegação para a renovação da indicação da AGEVAP enquanto entidade delegatária do

16

Comitê, junto ao INEA. Caroline Lopes (AGEVAP) explicou que esta resolução de delegação ainda

17

precisaria passar por outras instâncias do Comitê e que em virtude do curto prazo, teria uma certa urgência

18

em incluir este item na pauta da presente reunião por conta dos trâmites no CERH-RJ e no INEA. Em

19

seguida, em regime de votação, os membros presentes da CTIL-G optaram a favor da inclusão do item

20

na pauta desta reunião (5 votos a favor da inclusão, como ITEM 3 - decisão unânime). Fátima Rocha

21

(AGEVAP) realizou a leitura da pauta atualizada contendo a inclusão do item, não havendo nenhuma

22

manifestação contrária ao conteúdo ITEM 2 - Aprovação das minutas das atas das reuniões de

23

07.11.2019 e 05.03.2020 – Ao serem questionados sobre o conteúdo das atas, apenas o Sr. Rinaldo

24

Rocha (Light) manifestou interesse em contribuir com melhorias ao texto da ata de 07/11/2019, e por fim,

25

após as contribuições, e por não haver manifestações contrárias, ambas as atas foram aprovadas pelos

26

membros. ITEM 3 - Analisar e, estando de acordo, emitir concordância para envio à plenária, da

27

Minuta de Resolução de Delegação (item incluso na pauta durante a reunião) – Fátima Rocha

28

(AGEVAP) realizou a leitura da minuta da resolução. Franziska Huber (FAETERJ) questionou se o modelo

29

do documento seria o mesmo utilizado anteriormente, e em resposta ao questionamento, Caroline Lopes

30

(AGEVAP) esclareceu que a única mudança em relação à anterior fora a exclusão do valor no texto do

31

documento. Em seguida, por 6 votos a favor, foi dado como aprovado o texto da resolução (por decisão

32

unânime). ITEM 4 - Apresentação sobre as atividades e resultados da CTIL-G – Fátima Rocha

33

(AGEVAP) realizou a apresentação das ações da CTIL-G em 2019, contendo informações sobre a nova

34

composição, o quantitativo de reuniões realizadas no período, os encaminhamentos solicitados (bem

35

como o nível de atendimento em termos percentuais) e os conteúdos das pautas correspondentes a cada

36

uma das reuniões. André Santos (FAM-Rio) se mostrou satisfeito com as atividades realizadas. ITEM 5 -

37

Analisar e, estando de acordo, emitir concordância para envio a Plenária da Minuta de Resolução
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38

que altera a Resolução Guandu Ad Referendum nº149/2020 sobre reuniões online – Fátima Rocha

39

(AGEVAP) realizou a leitura da minuta do texto da resolução e as alterações sugeridas pela Plenária em

40

04 de junho. Durante a leitura, Fátima Rocha (AGEVAP) explicou o histórico relativo a cada uma das

41

alterações propostas, para então solicitar que os membros se manifestassem sobre o entendimento do

42

texto da minuta. Acerca das situações de problemas técnicos para o caso dos titulares e suplentes nas

43

reuniões online, Hendrik Mansur (TNC) fez uma observação sobre as considerações para que os votos

44

fossem gravados ou registrados por escrito (via chat). O mesmo pontuou que conforme cita no próprio

45

regimento interno do Comitê, se o titular não se faz presente, o suplente assumirá a responsabilidade pelo

46

voto durante a reunião. Em seguida, os membros debateram sobre as cláusulas presentes no texto da

47

minuta da resolução, que diz respeito quanto à forma com que deveria ser registrado o voto em caso de

48

falhas técnicas e foram levantadas duas opções para votação: Opção 1 - Caso um membro titular, durante

49

a votação, quando for chamado nominalmente, estivar desconectado, restabelecendo a conexão durante

50

a votação, ainda poderá registrar o voto. Caso não consiga restabelecer a conexão, o suplente poderá

51

votar. Neste caso então será o último voto a ser registrado; Opção 2 - Caso durante o processo de votação

52

o membro titular tenha problemas técnicos de conexão, poderá enviar mensagem por outro meio para a

53

Secretária Executiva para registrar seu voto. Caso não consiga emitir voto, o suplente votará em seu lugar.

54

Diante das opções levantadas, os membros votaram da seguinte forma: 1 abstenção e 5 votos a favor da

55

Opção 2. Assim, a minuta de resolução foi aprovada. ITEM 6 - Analisar e, estando de acordo, emitir

56

concordância para envio a Plenária da Minuta de Resolução que cria a Comissão Eleitoral – Ao

57

iniciar este item, Fátima Rocha (AGEVAP) explicou sobre as etapas do processo eleitoral, em que se faz

58

necessário a aprovação de uma resolução sobre a constituição da comissão eleitoral. Fátima Rocha

59

(AGEVAP), realizou a leitura da minuta do texto da resolução. Hendrik Mansur (TNC) questionou sobre a

60

definição de um fluxo de trabalho e sobre o estabelecimento de um responsável pelo processo eleitoral,

61

para que não haja risco de omissões ao longo do processo. Fátima Rocha (AGEVAP) explicou que o

62

CECG avaliará os recursos, impugnações e elaborará a minuta do edital. Em seguida, os membros

63

debateram sobre o texto e realizaram algumas contribuições ao texto proposto, e por fim, por meio de

64

votação, o texto da minuta da resolução foi aprovado por 6 votos a favor, por unanimidade, será

65

encaminhada para a Plenária. ITEM 7 - Assuntos Gerais – André Santos (FAM-Rio) lembrou que na

66

reunião da parte da manhã foi aprovada uma reunião extraordinária conjunta para o dia 07 de julho de

67

2020 às 13:30hs. Os membros discutiram a respeito da data e organização de outras reuniões e ao serem

68

questionados sobre a disponibilidade de realização da reunião extraordinária conjunta, foi sugerido a

69

consulta à CTEG quanto a proposta de pauta, para então acordar a realização da reunião.

70

Encaminhamento: 1- Sugerir à CTEG realizar a reunião conjunta na mesma data das reuniões

71

ordinárias em 02.07.2020; 2- Propor uma minuta de pauta para a reunião (lista de itens a serem

72

tratados). Não havendo mais assuntos a discutir a reunião foi encerrada às 16h04min. Eu, Marcelo Cruz,

73

tomei a termo esta ata que segue assinada por:

74
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75
76
__________________________
Marco Antonio Barbosa (CREA-RJ)
Subcoordenador

77
78
79

Membros Presentes: André Santos (FAM-Rio); Marco Barbosa (CREA-RJ); Marcelo Danilo (ANAGEARJ); Rinaldo Rocha (Light Energia); Franziska Huber (FAETERJ); Mayna Coutinho (CEDAE);

80
81
82

Membros Ausentes: Lia Motta Gould (Ternium); Janaína da Silva Vettorazzi (CK-Paracambi); Jacqueline
Guerreiro Aguiar (FONASC-CBH); Paulo Garcia da Silva (P.M. Japeri); Sidarta Augusto Cardoso Venda
(P.M. Queimados); Karla Ayres de Lira (P.M. Nova Iguaçu).

83
84
85

Convidados: Gabriela Teixeira (AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP); Antonio Souza (AGEVAP); Daiana
Gelelete (AGEVAP); Fátima Rocha (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP);
Hendrik Mansur (TNC); Carla Moutinho Targueta (P.M. Itaguaí).
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__________________________
André Luiz dos Santos (FAM-Rio)
Coordenador

