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APROVADA EM 10/05/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 
GRUPRO CÂMARA TÉCNICA LEGAL INSTITUCIONAL E LEGAL – CTIL - 2 
COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 3 
MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 4 
05 de abril de 2021, às 14h, deu-se a reunião extraordinária da CTIL por 5 
videoconferência com a seguinte pauta: 1) Início das discussões do 6 
Regimento Interno; 2) Cartas dos subcomitês sobre os pareceres 7 
apresentados pelo jurídico da Secretaria Executiva; 3) Assuntos Gerais. A 8 
reunião teve início às 14h. Houve inversão da pauta e o início se deu com a 9 
discussão do item 2. 2) Cartas dos subcomitês sobre os pareceres 10 
apresentados pelo jurídico da Secretaria Executiva: Adriana Bocaiuva 11 
iniciou a apresentação falando que tudo começou em uma reunião de diretoria 12 
ampliada, na qual José Paulo Azevedo e Maria Teresa Gouveia relataram um 13 
enorme problema relacionado ao edital de pesquisa. Ana Costa disse que a 14 
nova diretora da Agevap fez uma reunião para saber qual tipo de problema 15 
estava havendo com a assessoria jurídica que teria sido avaliada com nota 16 
baixa. Adriana se ofereceu para enviar a Ana Costa dois relatos que teriam 17 
acontecido ao longo das atividades do subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas 18 
e que esses relatos poderiam ser acrescentados em um relatório, adicionando 19 
o problema que Maria Teresa queira descrever. Ficou deliberado na reunião 20 
que Adriana faria uma relatoria de um documento a ser encaminhado e este 21 
documento seria destinado somente para a diretora da Agevap sobre os 22 
problemas ocorridos com a assessoria jurídica e as possíveis causas que 23 
resultaram nessa nota. Adriana relatará pela Lagoa Rodrigo de Freitas e disse 24 
que os dois relatos são sobre questões técnicas.  Adriana disse que foram 25 
levados ao engano na hora de classificar a instituição os Escoteiros do Mar que 26 
manifestou interesse em participar, na época do Sr. Carlos Viveiros, e tinham 27 
entendido que o objetivo era único e exclusivamente as atividades ambientais 28 
no entorno da Lagoa e outras áreas. Após a eleição ter ocorrido, debatendo 29 
com um dos integrantes, ficou claro que o objetivo deles é o lazer, eles são 30 
velejadores. Houve um reenquadramento com uma consulta à assessoria 31 
jurídica da Agevap e ela se pronunciou que não era uso de lazer. Halphy 32 
Rodrigues classificou como um uso não consultivo. Adriana menciona os 33 
artigos e Halphy informa que no regularmente também tem. Adriana disse que 34 
foi um erro deles, e que teve duas alegações e uma interpretação de texto 35 
errada, onde eles entenderam que havia uma repercussão legal para o edital. 36 
Adriana disse que selecionou uma atividade que tem que ser executada junto a 37 
instituições da Bacia Hidrográfica do Rio Rainha em que é proposto que a 38 
atividade de educação sirva para repercutir as demais iniciativas do subcomitê. 39 
Adriana falou que tinha uma série de fatores somados que definiam que aquela 40 
era a área com foco e poderia investir uma pequena parte de dinheiro. A 41 
assessoria da Agevep entendeu que estava limitando que as instituições que 42 
poderiam concorrer para executar aquela tarefa estavam localizadas no recorte 43 
hidrográfico do Rio Rainha. Adriana sugeriu que poderia mandar um relatório 44 
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para Ana passar para a diretora da Agevap. Halphy disse que concorda e que é 45 
importante expor e perguntou o que os demais acham. Sandra Beltrão disse 46 
que não sabe se valeria seu posicionamento como pessoa física, que seria 47 
necessário uma comunicação com a diretora. Adriana falou que não vai ter 48 
uma repercussão jurídica, então acredita que estaria tudo bem com ela falando 49 
como pessoa física, apenas comunicando o ocorrido. Sandra falou que se 50 
pudesse ser feito desta forma, por ela tudo bem, que seria ótimo ter críticas 51 
construtivas. Flavia Lanari disse que a AMALGA que deveria fazer. Adriana 52 
falou com Flavia sobre o ocorrido da reunião e como foi sua vontade em 53 
colaborar relatando o ocorrido, a AMALGA somente tentou que as coisas 54 
fossem amigáveis. Halphy disse que como comprometeu de certa forma os 55 
subcomitês, em especial o lagunar Rodrigo de Freitas e o Oeste, sugeriu 56 
complementar com as contribuições do Oeste e encaminhar para a presidência 57 
e eles protocolarem para formalizar e Christianne solicitaria a Agevap para falar 58 
com a gerência ou a própria assessoria jurídica. Adriana não concordou e disse 59 
que não é uma demanda dela e que apenas o relato seria essencial. 60 
Jacqueline Guerreiro disse que o Oeste ainda não foi feito essa discussão e, 61 
talvez, teria alguma questão a considerar. Jacqueline disse que ela e Maria 62 
Teresa, que estão pelo Oeste, não conseguiram pautar a reunião, porque o 63 
Oeste agora tem reuniões de coordenações. Adriana disse para Jacqueline não 64 
ter pressa. Jacqueline disse que poderia estipular um prazo, porque o problema 65 
foi sanado, mas foi pontual, colocando que até agora o subcomitê Oeste não 66 
deliberou nada e que seria bom esse prazo até a próxima reunião e quem 67 
estiver nesta reunião levaria de forma urgente. Halphy disse que concorda com 68 
a Jacqueline em relação ao prazo. Halphy disse que numa única tentativa seria 69 
ideal comunicar por e-mail estabelecendo prazo para manifestação até a 70 
próxima reunião. Jacqueline deixou assinalado para outro momento que tenha 71 
objetividade neste acordo de convivência. Jacqueline falou sobre os novos 72 
ingressantes no comitê que têm a percepção de que o comitê não pode ter 73 
conflitos, que é um espaço de parcerias. Jacqueline disse que em um diálogo 74 
possivelmente pode ocorrer um conflito e que vem percebendo que as pessoas 75 
estão querendo adjetivar as falas assertivas, como falta de educação ou 76 
grosseria, mas que quando são homens se manifestando com tom autoritário 77 
não é uma questão, quando é uma mulher é vista como desrespeitosa, sendo 78 
isto uma manifestação do machismo. Serão enviadas mensagens por e-mail e, 79 
caso não tenha nenhuma manifestação, fica entendido como nenhuma 80 
demanda, nenhum questionamento. Todos concordam com a colocação. 1) 81 
Início das discussões do Regimento Interno Jacqueline questiona sobre os 82 
coletivos que agregam outros coletivos, ela não vê muita pertinência de uma 83 
federação de moradores, disputar espaço em processos eleitorais como a 84 
associação de moradores que a integra, ela não vê lógica em disputa em 85 
espaço com organização ambientalista que a integra. Adriana questionou se 86 
não é preciso uma posição do subcomitê e seria levado um combo para a 87 
plenária, porque Adriana sendo representante da Lagoa Rodrigo de Freitas 88 
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deveria apresentar para a CTIL uma posição fechada junto ao subcomitê que 89 
ela faz parte. Halphy disse que concorda com a sugestão e que uma das 90 
propostas de inclusão para a revisão seria de artigos mencionando a 91 
participação de federações ou organizações que englobam outras 92 
organizações que são membro, não impedindo a participação, mas pela 93 
questão de paridade, ele solicitou o direito de um voto para todo grupo de 94 
instituições, para poder organizar de maneira que tenha paridade numa 95 
plenária. Teresa realizou algumas sugestões no regimento interno, informando 96 
que as sugestões foram de conhecimento e tiveram a anuência do 97 
Coordenador do Subcomitê Oeste. Foi solicitado que sejam levantadas 98 
contribuições até a próxima reunião e que estas sejam já validadas nos 99 
subcomitês, se possível. 3) Assuntos Gerais: Ficou pré-agendado a próxima 100 
reunião para dia 26/04 às 13h. Não havendo outros assuntos gerais para 101 
discussão, a reunião foi encerrada às 15h40. 102 

Encaminhamentos: 103 

1) O ponto das cartas dos subcomitês sobre a questão da assessoria jurídica 104 
será finalizado na próxima reunião. 105 
2) Será dado um prazo para os subcomitês se manifestarem sobre a 106 
assessoria jurídica. 107 
3) Solicitar ao jurídico que realize uma pesquisa e a emissão de um parecer ao 108 
CBH-BG quanto à representação entre entidades que são formadas pela união 109 
de outras entidades e aquelas que as formam nos comitês de bacia. 110 
4) Realizar contribuições ao Regimento Interno, preferencialmente já trazendo 111 
contribuições aprovadas pelos subcomitês. 112 
 113 
 Participantes: 114 

Águas de Niterói - Halphy Rodrigues; Conselho Regional de Biologia – CRBio – 115 
Maria Teresa Gouveia; AMALGA – Adriana Bocaiuva; OMA - Brasil – 116 
Jacqueline Guerreiro; APALMA – Flavia Lanari; Instituto de Estudos dos 117 
Direitos Humanos e do Meio Ambiente -  IEDHMA – Sandra Beltrão. Secretaria 118 
Executiva: Carolina Martins. 119 

 120 
Halphy Cunha Rodrigues 121 

Coordenador da Câmara Técnica Instucional Legal 122 


