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ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS LEGAIS E 1 
INSTITUCIONAIS - 2014.  2 
Aos dezoito dias do mês de setembro de 2014, às 14h00min o Comitê das Bacias 3 

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu deu início à 6ª 4 

Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI) de 2014, na Sala de 5 

Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como assuntos de pauta os seguintes assuntos: 6 

1- Leitura e aprovação das minutas das Atas das reuniões anteriores (17.07.2014 e 7 

26.08.2014); 2- Eleição de novo Subcoordenador para a CTALI; 3- Revisão da minuta de 8 

Resolução para realização de eventos de capacitação, e em parceria com outras entidades; 4- 9 

Revisão da minuta de Resolução para a participação de membros em eventos/cursos de 10 

capacitação; 5- Análise do atendimento aos encaminhamentos da reunião anterior; 5- Assuntos 11 

Gerais. O Coordenador da CTALI, Jaime Azulay (CEDAE), iniciou a reunião solicitando uma 12 

inversão de pauta. Iniciou-se a reunião com a escolha do Subcoordenador da CTALI. Nelson 13 

Reis (OMA Brasil) foi nomeado o novo Subcoordenador. Para o segundo item da pauta, houve 14 

a leitura e aprovação das minutas das Atas das reuniões anteriores (17.07.2014 e 26.08.2014). 15 

Após considerações, as Atas foram aprovadas. Jaime Azulay (CEDAE) precisou se ausentar 16 

da reunião, e o Subcoordenador Nelson Reis o substituiu. Os participantes da Câmara 17 

iniciaram a análise do terceiro item da pauta, a revisão da minuta de Resolução para realização 18 

de eventos de capacitação, e em parceria com outras entidades. Franziska Huber (FAETERJ-19 

Paracambi) e Nelson Reis sugeriram alterar o Caput da Resolução para: "Dispõe sobre custeio 20 

para participação de membros do Comitê Guandu em treinamentos/capacitações externos ao 21 

Comitê".  Franziska propôs utilizar como teto base para a Resolução os valores básicos de 22 

diárias de alimentação e estadia, de acordo com a tabela do Decreto nº 42.896, de 24 de março 23 

de 2011. Após alterações a minuta da Resolução foi aprovada. Iniciou-se a discussão do quarto 24 

item da pauta, a revisão da minuta de Resolução para a participação de membros em 25 

eventos/cursos de capacitação. Nelson Reis recomendou que o Caput da Resolução fosse 26 

alterado para: "Dispõe sobre o custeio para a realização de eventos promovidos ou apoiados 27 

pelo Comitê Guandu". Os membros decidiram, ainda, alterar o Artigo 1º para: os eventos a 28 

serem promovidos ou apoiados pelo Comitê Guandu deverão possuir projeto detalhando 29 

introdução, objetivos, justificativa, metodologia, público alvo, público esperado, período de 30 

realização, resultados esperados, indicadores de avaliação, equipe responsável, cronograma e 31 
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orçamento detalhado (termo de referência e cronograma físico/financeiro).  Ficou definido que 32 

o custeio para realização do evento deverá ser solicitado com pelo menos 180 dias de 33 

antecedência. Em caso de solicitação em prazo inferior, ficará a critério da diretoria do Comitê 34 

Guandu aceitar a solicitação. Nelson Reis comentou que a Resolução entrará em vigor a partir 35 

da data de sua aprovação na Plenária. Como encaminhamentos, foram listados: 1- Encaminhar 36 

para aprovação da Plenária as minutas de Resolução atualizadas que tratam do custeio para 37 

realização de eventos de capacitação e a do custeio para participação de membros em 38 

treinamentos e capacitações. Nelson Reis agradeceu a presença de todos, questionou se 39 

alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 15h50min. Esta Ata foi 40 

colocada em termo por Cíntia Nogueira e aprovada por:  41 

 42 
Jaime Azulay (CEDAE):________________________________________________________ 43 
Nelson Reis (OMA-Brasil): _____________________________________________________ 44 
Andreia Loureiro (P.M.Queimados): ______________________________________________ 45 
Franziska Huber (FAETERJ):____________________________________________________ 46 
 47 
Membros Presentes: 48 
Usuários: Jaime Azulay (CEDAE); 49 
Sociedade Civil: Nelson Reis (OMA-Brasil); Franziska Huber (FAETERJ); 50 
Governo: Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados). 51 
 52 
Membros Ausentes:  53 
Usuários: Erich Wyatt (Foz águas 5); Carlos Bozano (Portosudeste); Caio Cunha 54 
(THYSSENKRUPP-CSA); 55 
Sociedade Civil: Osmar Domingos (AMDAMS); Fernando Ribeiro (CI-brasil);  56 
Governo: Flávio Silva (ICMBIO); Sebastiana Cesario (INEA); Walace Rodrigues da Silva 57 
(P.M. Paracambi). 58 
 59 
Convidados: 60 
_________ 61 


