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Ao terceiro dia do mês de outubro de 2019, às 14h30m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 8ª Reunião da Câmara Técnica de 2 

Instrumentos Legais e Gestão (CTIL-G) do biênio 2019-2020, na Secretaria Executiva do Comitê Guandu, 3 

tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Apresentação de 4 

explicações pelo Diretor Geral; 3- Aprovação das minutas de atas das reuniões de 04.07.2019 e 5 

05.09.2019; 4- Minuta de Resolução que dispõe sobre os critérios para eventos promovidos e 6 

apoiados pelo Comitê; 5- Minuta de Resolução que dispõe sobre critérios para seleção de membros 7 

a participarem de eventos externos; 6- Minuta de Resolução que dispõe sobre a criação e as 8 

diretrizes de funcionamento do Grupo de Trabalho de Juventude (GTJ); 7- Assuntos Gerais. 1- 9 

Abertura e leitura de pauta; Cândida Serrão (FAM-Rio) deu início à reunião, enquanto substituta do 10 

Wladimir Loureiro que não se encontrava presente. 2- Apresentação de explicações pelo Diretor Geral; 11 

Andreia Loureiro (P.M. Queimados) explicou o posicionamento da diretoria em fazer uma reunião 12 

específica da Diretoria do Comitê com os coordenadores e subcoordenadores das Câmaras Técnicas. 3- 13 

Aprovação das minutas de atas das reuniões de 04.07.2019 e 05.09.2019; Os membros presentes 14 

resolveram aguardar pela presença da subcoordenadora Uiara Martins (CREA-RJ) para aprovação da 15 

pauta do dia 04.07.2019, pois a mesma já demonstrou ter ressalvas a respeito dela em reuniões passadas. 16 

A pauta do dia 05.09.2019 foi apresentada. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), Rinaldo José (LIGHT 17 

Energia), Hendrik Mansur (TNC) e Mayná Coutinho (CEDAE) sugeriram mudanças no texto e a ata foi 18 

aprovada por todos. Cândida Ribeiro (FAM-Rio) falou que todos deveriam ser mais unidos e que as coisas 19 

já estão difíceis e é preciso reconhecer que o inimigo não está aqui dentro. Uiara Martins (CREA-RJ) 20 

explicou aos presentes que na última vez em que esteve na UD a informaram que o áudio da reunião do 21 

dia 04.07.2019 estava disponível para ela, porém a mesma não estava com pen-drive e não teve como 22 

pegar. Também explicou que solicitou as atas das reuniões da diretoria, pois sem entender como foi feito 23 

o processo para envio das cartas não irá assinar a ata. Falou a respeito das disputas internas que a 24 

mesma está percebendo e que achava que isso tinha ficado apenas no processo eleitoral. Cândida Serrão 25 

(FAM-Rio) solicitou que Andreia Loureiro (P.M. Queimados) falasse sobre o segundo item de pauta, visto 26 

que Uiara Martins (CREA-RJ) havia chegado. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) explicou que foi decidido 27 

pela diretoria que as explicações solicitadas a respeito do processo de envio da carta serão dadas em 28 

uma próxima reunião da diretoria em conjunto com a coordenação das câmaras técnicas. Cândida Serrão 29 

(FAM-Rio) demonstrou apoio à decisão. Uiara Martins (CREA-RJ) explicou que já solicitou à diretoria que 30 

fosse feita uma reunião com a secretaria executiva e o diretor da AGEVAP. Andreia Loureiro (P.M. 31 

Queimados) esclareceu que a diretoria não achou necessária que tal reunião fosse feita. Uiara Martins 32 

(CREA-RJ) explicou que a diretoria não deu retorno da resposta. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) 33 



ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS LEGAIS E GESTÃO – CTIL-G – 
03.10.2019 

 

 

P
ág

. 2
 d

e 
3 

explicou que as solicitações feitas foram cumpridas na reunião da diretoria com os coordenadores das 34 

câmaras técnicas. Uiara Martins explicou que não participou desta reunião pois não foi convidada. Andreia 35 

Loureiro (P.M. Queimados) esclareceu que os áudios das reuniões da diretoria não serão liberados. Uiara 36 

Martins (CREA-RJ) solicitou que a carta enviada para o CREA fosse encaminhada para ela, pois a mesma 37 

não teve acesso ao texto. Hendrik Mansur (TNC) sugeriu que as pessoas que receberam as cartas 38 

precisam ir até as suas instituições para averiguar internamente o conteúdo das cartas e junto tomassem 39 

uma posição. Cada instituição deveria se reunir com à diretoria a fim de chegar a uma conclusão, pois tal 40 

discussão não é concernente à Câmara Técnica. Uiara Martins (CREA-RJ) deu razão ao posicionamento 41 

do Hendrik Mansur (TNC). Uiara Martins (CREA-RJ) retornou a leitura da ata do dia 05.09.2019, e pediu 42 

para ouvir o áudio, a fim de confirmar algumas de suas falas. O áudio foi ouvido e Uiara Martins (CREA-43 

RJ) solicitou uma cópia do mesmo. A aprovação da ata foi colocada em votação nominal e Uiara Martins 44 

(CREA-RJ), Cândida Serrão (FAM-Rio), Andreia Loureiro (P.M. Queimados), Rinaldo José (LIGHT 45 

Energia), Mayná Coutinho (CEDAE), Carlos Eduardo (FONASC.CBH) e Franziska Huber (FAETERJ-46 

Paracambi) aprovaram a ata, por unanimidade. A ata do dia 04.07.2019 não foi posta em votação. A sub-47 

coordenadora Uiara Martins deu prosseguimento a reunião seguindo para o próximo item de pauta. 4- 48 

Minuta de Resolução que dispõe sobre os critérios para eventos promovidos e apoiados pelo 49 

Comitê; Daiana Gelelete (AGEVAP) deu início à leitura da minuta. Foi definido que a instituição 50 

interessada em receber o apoio do Comitê precisa estar legalmente instituída e em regularidade com a 51 

Receita Federal. Foi adicionado no parágrafo 3º que além de entregar o relatório no final do evento os 52 

contemplados precisam demonstrar no relatório que os objetivos foram cumpridos, sendo passível de 53 

penalização caso não. A resolução foi colocada em votação nominal. Uiara Martins (CREA-RJ) Rinaldo 54 

José (Light Energia), Mayná Coutinho (CEDAE), Carlos Eduardo (FONASCK.CBH), Franziska Huber 55 

(FAETERJ-Paracambi), Cândida Serrão (FAM-Rio), Andréia Loureiro (P.M. Queimados) aprovaram a 56 

minuta, por unanimidade. 5- Minuta de Resolução que dispõe sobre critérios para seleção de 57 

membros a participarem de eventos externos; Daiana Gelelete (AGEVAP) deu início à leitura da 58 

minuta. Foi iniciado um debate a respeito do artigo 4º, parágrafo 1º, que define a respeito dos critérios de 59 

hierarquização para envio dos membros aos eventos. O mesmo levava em consideração as presenças 60 

dos membros nas plenárias, grupos de trabalho e câmaras técnicas a qual o mesmo está inscrito como o 61 

primeiro critério. Foi levantada a questão de que esse sistema acaba prejudicando aqueles membros que 62 

não conseguiram ocupar uma vaga em determinada instância e foi decidido que, a instituição que é 63 

membra do plenário também pontuará em grupos de trabalho e câmaras técnicas a qual não está inscrita, 64 

desde que seja comprovada sua presença, igualando as oportunidades a todos os membros e 65 

incentivando a presença e participação mesmo nas instâncias em que a instituição não está inscrita. Os 66 
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critérios de desempate também foram discutidos pelos presentes, ficando definido que em caso de 67 

empate, será feito um ranking com o número de eventos que o membro já participou com o custeio do 68 

Comitê e o tempo que a instituição faz parte do plenário, sendo priorizado aqueles que foram a menos 69 

eventos e tem menos tempo de casa. A decisão foi pensada para que haja sempre uma rotatividade na 70 

ida aos eventos e que os membros mais novos possam participar, se inteirar e aprender cada vez mais. 71 

A minuta foi posta em votação nominal e Rinaldo José (LIGHT Energia), Mayná Coutinho (CEDAE), 72 

Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), Andreia Loureiro (P.M. Queimados), Cândida Serrão (FAM-Rio) 73 

e Uiara Martins (CREA-RJ) aprovaram por unanimidade. A reunião teve fim às 17h40min. 74 

 75 
 76 
 77 

__________________________ 
Wladimir Loureiro (FAM-RIO) 

Coordenador da CTIL-G 

__________________________ 
Uiara Martins (CREA-RJ) 

Sub-coordenadora da CTIL-G 
 78 
Membros Presentes: Usuários: Rinaldo José (LIGHT Energia), Mayná Coutinho Morais (CEDAE) 79 
Sociedade Civil: Décio Tubbs (ABAS), Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), Marcelo Danilo da Silva 80 
Bogalhão (ANAGEA), Carlos Eduardo (FONASC.CBH) Cândida Serrão (FAM-Rio) Órgãos de Governo: 81 
Paulo Garcia da Silva (P.M. Japeri), Hendrik Mansur (TNC), Uiara Martins (CREA-RJ) 82 
Membros Ausentes: Mariana de Paula (Ternium Brasil), Janaína Vetorazzi (CK Paracambi), Andreia 83 
Loureiro (P.M. Queimados) 84 
Convidados: Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ), Hendrik Mansur (TNC), Sabina Campagnani (Furnas), 85 
Bruno Luís, Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí), Nelson Rodrigues (APEDEMA-RJ). 86 


