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  ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS L EGAIS E 1 

INSTITUCIONAIS (CTALI) - 2011 2 
 3 

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2011, às 09h30min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 4 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu, deu início à 4ª Reunião da 5 
Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI), na Sala de Reuniões da Sede do 6 
Comitê. Como pauta os seguintes assuntos: 1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 2 -Propostas 7 
de alterações do Regimento Interno; 3 - Análise das solicitações da CTCTE; 4 -Análise das 8 
solicitações da CTAP; 5 - Análise das solicitações do Instituto 5º Elemento; 6 -Assuntos 9 
Gerais. O Coordenador da CTALI, Jaime Azulay (CEDAE), iniciou a reunião apresentando a 10 
pauta. Seguindo-se a breves comentários sobre os assuntos a serem tratados. Para propostas de 11 
alteração do Regimento Interno, foi apresentado o documento preparado pela secretaria 12 
executiva com o comparativo dos regimentos internos de outros comitês. A gerente de recursos 13 
hídricos, Amparo Cavalcante, explicou como foi elaborado o documento. Jaime Azulay 14 
(CEDAE) e Sebastiana Cesario (INEA) comentaram sobre o quarto item da pauta (Análise das 15 
solicitações da CTAP. Primeiro item da pauta – foi aprovada a ata da reunião anterior. Segundo 16 
item da pauta, Propostas de alteração do Regimento Interno, o Coordenador da CTALI 17 
começou a discussão sobre as alterações do Regimento Interno. As alterações foram marcadas 18 
em amarelo para diferenciar do texto que ainda será analisado. Terceiro, quarto e quinto itens 19 
da pauta: Os mesmos foram apreciados conjuntamente tendo em vista tratar-se do mesmo 20 
assunto (as solicitações da CTAP, da CTCTE e do Instituto Quinto Elemento). Foram feitas as 21 
seguintes considerações: Sebastiana Cesario (INEA) e Jaime Azulay (CEDAE) fizeram suas 22 
considerações discordando que haja acesso livre para retirada das gravações. Nelson Reis 23 
(OMA-BRASIL) explicou a posição de quem solicitou as gravações. O mesmo disse que as 24 
gravações foram solicitadas para melhor expor os dados da ata e para documentação oficial dos 25 
eventos do Comitê. Para Jaime Azulay somente os membros podem ter acesso aos áudios, 26 
porém, para retirá-los deve haver uma regra. Sebastiana Cesario concorda apenas com a 27 
distribuição das atas. Nelson Reis (OMA-BRASIL) justificou a importância da gravação tendo 28 
como referência a 1ª reunião plenária onde foram discutidos assuntos que posteriormente não 29 
constaram na ata. Santiago Valentim (CRBio2) entende que a gravação serve apenas para 30 
subsidiar a elaboração da ata, pois, se fosse para gravar depoimentos, deveria mudar a 31 
operacionalidade da gravação. Nelson Reis ressaltou que a gravação das reuniões esteja 32 
disponível para consulta e seja de acesso imediato a todos os membros. Jaime Azulay 33 
reafirmou que deve haver regras. Foi definido para este assunto que responderemos ao Quinto 34 
Elemento que as Atas aprovadas e Minutas de atas de Câmaras Técnicas estão disponíveis sem 35 
restrições.  As atas das reuniões do Plenário, aprovadas e assinadas, estão disponíveis no site. 36 
Para os Áudios das Câmaras Técnicas deverão ser solicitadas por ofício especificando o que 37 
realmente necessita ouvir. Informar que a CTALI está criando critérios para retirada dos 38 
arquivos de áudio. O Regimento foi analisado e alterado até o capítulo 2. Como 39 
encaminhamentos foram listados: 1 – Responder ao ofício do Instituto 5º Elemento: a) Atas 40 
aprovadas e Minutas de atas de Câmaras Técnicas podem ser retiradas sem restrições; b) Atas 41 
aprovadas de Plenária estão disponíveis no site; c) Para Áudios das Câmaras Técnicas, deverá 42 
ser solicitado que o mesmo especifique o que realmente necessita ouvir. Informar que a CTALI 43 
está criando critérios para retirada dos arquivos de áudio. Informar que serão disponibilizadas 44 
as gravações referentes às Plenárias ao membro que requerer. As referentes às reuniões de 45 
Câmara Técnica não, pois, estas reuniões não são de caráter decisório e tratam de assuntos 46 
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técnicos; 2 – Enviar sumário de resoluções aos membros; 3 – Entrar em contato com a 47 
Comissão de Acompanhamento sobre Projetos de Saneamento. Solicitar aos mesmos, relatório 48 
de atividades realizadas pelo grupo; 4 – A CTALI solicita à Diretoria Colegiada que, em 49 
nenhuma hipótese, qualquer resolução seja levada ao Plenário sem que antes tenha passado 50 
pelas Câmaras Técnicas correspondentes e referendado pela CTALI, com exceção dos casos 51 
emergenciais, que necessitem de decisão ad referendum. Como assuntos gerais, Jaime Azulay 52 
informou sobre o projeto da UFRRJ em parceria com a CEDAE para o reflorestamento de áreas 53 
da Bacia do Guandu com 14 milhões de árvores. O Coordenador da CTALI agradeceu a 54 
presença de todos, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a 55 
reunião às 12h45min.                                                                                                                                                                                                                          56 
Coordenador – Jaime Teixeira Azulay (CEDAE): ____________________________ 57 

Nelson Reis (OMA-BRASIL): ___________________________________ 58 

Santiago Valentim (CRBIO-2): ______________________________ 59 

Andreia Loureiro (Prefeitura Seropédica): ____________________________ 60 

Sebastiana Cesario (INEA): ________________________ 61 

Cecília Bueno (UVA): ________________________ 62 

 63 
 64 
Membros Presentes: 65 
Usuários: Jaime Teixeira Azulay (CEDAE). 66 
Sociedade Civil: Santiago Valentim (CRBIO-2); Cecília Bueno (UVA); Nelson Reis (OMA-67 
BRASIL). 68 
Órgãos do Governo: Sebastiana Cesario (INEA); Andreia Loureiro (Prefeitura Seropédica) 69 
Membros Ausentes: 70 
Usuários: Bianca Prato (Thyssenkrupp-CSA). 71 
Órgãos do Governo: José Anunciação (Prefeitura Queimados); Flávia Coutinho (Pref. 72 
Itaguaí). 73 


