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APROVADA EM 10/05/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 1 
TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL - CTIL DO COMITÊ DA REGIÃO 2 
HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 3 
MARICÁ E JACAREPAGUÁ - CBH/BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL - No dia 08 de 4 
março de 2020, segunda-feira, às 13h, deu-se a reunião extraordinária da CTIL do 5 
CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: 1.  Avaliação da minuta 6 
de resolução da CT Saneamento; 2. Construção da pauta da Reunião 7 
Ordinária. A reunião teve início às 13h22. 1. Avaliação da minuta de resolução 8 
da CT Saneamento: Carolina Martins realizou a projeção. Foi questionado sobre a 9 
ata de fundamentação de criação. Amanda Rodrigues disse que a ata do Oeste foi 10 
aprovada e já se encontra publicada no site. Halphy Rodrigues elaborou junto aos 11 
colegas participantes o considerando que foi incluso no objeto de revisão 12 
"Considerando a ata da Reunião Extraordinária do subcomitê Oeste, realizada em 13 
10 de fevereiro de 2020, que justifica a origem da demanda de criação desta 14 
Câmara Técnica, e a Reunião Extraordinária de Diretoria Ampliada, realizada em 20 15 
de abril de 2020, que apresentou como encaminhamento a necessidade de criação 16 
desta Câmara Técnica". Halphy falou sobre o prazo para instalação da CT, que será 17 
de 30 dias a contar da publicação desta resolução. Foi solicitado que a Carolina 18 
realizasse a leitura do documento. Halphy pensou em começar os trabalhos de 19 
construção da Câmara, conforme o parágrafo 4, para que não tenha de ter uma 20 
reunião somente a isso. Carolina Martins informou a indicação do subcomitê e que 21 
tem membros do subcomitê que não estão na plenária e podem ter interesse em 22 
participar. Maria Teresa Gouveia comentou sobre a fala de Halphy do parágrafo 4 e 23 
sugeriu que realizassem um comunicado informando para que na primeira reunião 24 
pudessem informar quem são os membros. Halphy disse que o prazo estipulado de 25 
30 dias fica muito vago. Sendo assim, o parágrafo 4 ficou: " O prazo para instalação 26 
da Câmara Técnica será de 30 dias a contar da publicação desta resolução. Com a 27 
aprovação da Plenária, a Secretaria Executiva já encaminhará a resolução aos 28 
subcomitês para indicação das instituições interessadas". Flavia Lanari perguntou 29 
sobre a regra de só poder participar de duas Câmaras Técnicas, por ela ser 30 
integrantes já de duas e tem interesse de participar da terceira. Halphy disse que 31 
pretende mudar isso na análise da RI, mas que ela poderia participar das reuniões e 32 
influenciar na tomada de decisões dos representantes. Teresa Gouveia disse que é 33 
contrária tirar essa obrigatoriedade de somente participar de duas e que se deve ser 34 
explicado que o participante especialista teria voz. Halphy disse que será analisado 35 
mais para frente e que terá uma reunião exclusiva do Regimento Interno. Todos os 36 
membros concordaram com os ajustes do objeto e sendo aprovado pelos 37 
participantes. 2. Construção da pauta da Reunião Ordinária: Foi decidido que a 38 
reunião ordinária da CTIL será realizada no dia 22 de março e que a pauta será: 1) 39 
Início das discussões do Regimento Interno; 2) Cartas dos subcomitês sobre os 40 
pareceres apresentados pelo jurídico da Secretaria Executiva e 3) Assuntos Gerais. 41 
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 42 

Halphy da Cunha Rodrigues 43 

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 44 

 45 

Encaminhamentos: 46 

1- Incluir na pauta da reunião Plenária a análise da Resolução de criação do 47 
CTSAM. 48 
2- Realização da Reunião ordinária da CTIL no dia 22 de março com a pauta 49 
escolhida. 50 

  51 

Participantes: 52 

Instituto de Estudos dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente – IEDHMA – Sandra 53 

Beltrão; Associação de Moradores do Alto Gávea – AMALGA-RJ – Adriana 54 

Bocaiuva; Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá (APALMA) 55 

– Flávia Lanari; Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 56 

Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA – Brasil – Jacqueline Guerreiro; Conselho 57 

Regional de Biologia – CRBio – Maria Teresa Gouveia; Águas de Niterói – Halphy 58 

Rodrigues . Secretaria Executiva (Agevap): Carolina Martins, Ana Castro e Amanda 59 

Rodrigues. 60 
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