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ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS LEGAIS E 1 
INSTITUCIONAIS - 2014.  2 
Aos dezessete dias do mês de julho de 2014, às 14h30min o Comitê das Bacias Hidrográficas 3 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu deu início à 4ª Reunião da 4 
Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI) de 2014, na Sala de Reuniões 5 
do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como assuntos de pauta os seguintes assuntos: 1- Leitura 6 
e Aprovação da minuta de Ata da reunião anterior (22.05.2014); 2- Análise do atendimento 7 
aos encaminhamentos da reunião anterior; 3- Continuidade da elaboração da minuta de 8 
resolução para realização de eventos de capacitação, e em parceria com outras entidades; 4 - 9 
Continuidade da elaboração da minuta de resolução para a participação de membros em 10 
eventos/cursos de capacitação; 5 – Assuntos gerais. O Coordenador da CTALI, Jaime Azulay 11 
(CEDAE), iniciou a reunião solicitando a aprovação da minuta de Ata da reunião anterior. 12 
Após contribuições, a Ata foi aprovada. Iniciou-se a análise do atendimento aos 13 
encaminhamentos da reunião anterior. Ficou definido pelos presentes verificar com o diretor 14 
geral, Decio Tubbs, se houve o contato com os tribunais e ministérios públicos estadual e 15 
federal, conforme já solicitado anteriormente. Os membros analisaram e alteraram a 16 
Resolução que dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros para a realização de 17 
treinamentos/capacitações. Houve alteração no artigo 1, parágrafo 2 para: “São consideradas 18 
despesas, nos termos desta resolução, aquelas referentes ao pagamento de eventos (cursos, 19 
congressos, seminários, fóruns e outros) de treinamentos/capacitações promovidos pelo 20 
Comitê Guandu". Franziska Huber (FAETERJ) sugeriu alterar o parágrafo 5, referente ao 21 
prazo de solicitação de treinamento/capacitação, que deverá ter um prazo de 30 dias. Em caso 22 
de solicitação em prazo inferior ficará a critério da Diretoria aprová-lo. Foi alterado também o 23 
item II, do artigo 6º, que esclarece que a previsão orçamentária da proposta deverá ser 24 
aprovada pela diretoria do Comitê Guandu. Depois das contribuições a Resolução foi 25 
aprovada. Os presentes discutiram, em seguida,  a Resolução que dispõe sobre a aplicação de 26 
recursos financeiros para participação de membros do Comitê Guandu em 27 
treinamentos/capacitações. Nelson Reis (OMA-Brasil) levantou a necessidade de justificativa 28 
das despesas gastas com locomoção e estadia durante o evento.  Os participantes decidiram 29 
posicionar a Resolução citada no Grupo II do Decreto nº 41644 RJ, conforme tabela de valores 30 
básica de diária de alimentação e pousada, observados os valores vigentes. Substituiu-se o 31 
termo “ajuda de custo” por diária”. Feitas as alterações, a minuta de Resolução foi aprovada. 32 
Nos assuntos gerais, Fátima Rocha (AGEVAP-UD6) afirmou que apresentará na próxima 33 
Reunião a Resolução do Edital do Processo Eleitoral do Comitê Guandu , biênio 2015-2016. 34 
Como encaminhamentos, foram listados: 1- Verificar com o diretor geral, Decio Tubbs, se foi 35 
realizado o contato com o Tribunal de Contas e os ministérios públicos estadual e federal 36 
convidando-os para participarem das reuniões do Comitê Guandu; 2- Enviar os ofícios ao 37 
Tribunal de Contas e aos Ministérios Públicos Estadual e Federal independente da resposta ao 38 
encaminhamento anterior. O Coordenador da CTALI, Jaime Azulay, agradeceu a presença de 39 
todos, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 40 
15h50min. Esta ata foi colocada em termo por Cíntia Nogueira e aprovada por:  41 
 42 
Jaime Azulay (CEDAE) - Coordenador: ________________________________________ 43 
Erich Wyatt (Foz águas 5): __________________________________________________ 44 
Nelson Reis (OMA-Brasil): __________________________________________________ 45 
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Fernando Ribeiro (CI-brasil): _________________________________________________ 46 
Franziska Huber (FAETERJ): _________________________________________________ 47 
Andreia Loureiro (P.M.Queimados): ____________________________________________ 48 
Walace Rodrigues da Silva (P.M. Paracambi) _______________________________________ 49 
 50 
Membros Presentes: 51 
Usuários: Jaime Azulay (CEDAE); Erich Wyatt (Foz águas 5); 52 
Sociedade Civil: Nelson Reis (OMA-Brasil); Fernando Ribeiro (CI-brasil); Franziska Huber 53 
(FAETERJ); 54 
Governo: Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados); Walace Rodrigues da Silva (P.M. 55 
Paracambi)  56 
 57 
Membros Ausentes:  58 
Usuários: Carlos Bozano (Portosudeste); Caio Cunha (THYSSENKRUPP-CSA); 59 
Sociedade Civil: Osmar Domingos (AMDAMS);  60 
Governo: Flávio Silva (ICMBIO); Sebastiana Cesario (INEA). 61 
 62 
Convidados: 63 
William Weber (jornalista). 64 


