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APROVAÇÃO 30/11/2020 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL DO COMITÊ DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES 3 

DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 16 de 4 

novembro de 2020, segunda - feira às 14h, deu-se a reunião extraordinária da 5 

CTIL por videoconferência, com a seguinte pauta : 1) Participação e Controle 6 

Social nos documentos de referência que embasam e incidem sobre as 7 

ações do Comitê; 2) Revisão da Resolução IDBG; 3) Início das Discussões 8 

sobre a criação do Código de Ética e Decoro do CBH-BG. A reunião teve 9 

início às 14h30. 1) Participação e Controle Social nos documentos de 10 

referência que embasam e incidem sobre as ações do Comitê: Jacqueline 11 

Guerreiro contextualizou o item que foi sua proposta de pauta, questionando se 12 

as resoluções e documentos estão se alinhando com a literatura existente. 13 

Jacqueline Guerreiro apresentou o que considera como os desafios da CTIL, 14 

que seria na Formatação dos documentos : articulação com os pressupostos 15 

de Participação inseridos nos documentos de referência de políticas públicas; 16 

na Formatação dos documentos : o acesso às informações necessárias ao 17 

controle social deve estar descrito; e quanto à Formatação dos documentos : a 18 

capacitação dos integrantes do Comitê como um processo contínuo e 19 

permanente deve estar estabelecido. Halphy Rodrigues agradeceu à 20 

apresentação realizada por Jacqueline Guerreiro. Adriana Bocaiuva esclareceu 21 

que observa que há uma preocupação com as representantes femininas em 22 

verificarem se estão cumprindo seu papel na representação social, colocando 23 

que a CTIL não analisa o mérito das deliberações, mas sim a forma como as 24 

ações são realizadas. Daniel Hoefle colocou que tem grande preocupação com 25 

a participação social e com a parte de saneamento, pontuando que acredita 26 

que na elaboração dos Planos Diretores Municipais e do Zoneamento 27 

Ecológico Econômico Estadual deveriam se consultar o comitê, podendo ser 28 

pensada uma resolução sobre o assunto. Sandra Beltrão questionou como 29 

poderia ser pensado isso, sendo respondida por Jacqueline Guerreiro que seria 30 

necessária uma pesquisa em políticas públicas por parte da CTIL para 31 

referenciar. Ana Costa colocou que acredita ser necessário haver mais 32 

momentos de troca e orientação do CBH-BG com a secretaria executiva, 33 

principalmente pensando que muitas vezes não há tempo hábil para realizar as 34 

pesquisas necessárias para inclusão de todos os pontos pertinentes e 35 

aprofundamento nestas questões. 2) Revisão da Resolução IDBG: Ana Costa 36 

Costa apresentou a resolução, realizando uma contextualizando, colocando 37 

que foi uma necessidade que surgiu com a assinatura de um termo de 38 

cooperação entre o CBH-BG e o MP em Mapas. Ana Costa também pontuou 39 

que será pensado um novo plano de trabalho junto ao Ministério Público. Uma 40 
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das revisões foi em relação à letra “E” da sigla anterior, que se referia ao 41 

espacial, uma vez que há outros tipos de dados.  Ana Costa iniciou a leitura da 42 

minuta da resolução. Halphy Rodrigues sugeriu a inclusão do inciso X do artigo 43 

4º do Regimento Interno do CBH-BG que trata da permuta de conhecimentos 44 

técnicos e regionais. Jacqueline Guerreiro sugeriu que fosse adicionado um 45 

considerando na parte que trata da Lei de Acesso à Informação sobre a forma 46 

que o site deve ser apresentado. Jacqueline Guerreiro completou que também 47 

se deve considerar a linguagem acessível das informações. Maria Teresa 48 

Gouveia corroborou com Jacqueline Guerreiro, acrescentando que acredita que 49 

devem constar alguns requisitos mínimos, como a questão da linguagem. 50 

Halphy Rodrigues pontuou que acreditava que deveria constar também a 51 

questão do uso dos dados pelo CBH-BG. Ana Costa disse que acreditava que 52 

esta questão estava contemplada no “Resolve”. Ana Costa passou então à 53 

leitura do “Resolve”. Halphy Rodrigues considerou que o artigo 1º já abarcava 54 

sua questão. Maria Teresa Gouveia colocou que acreditava que a resolução 55 

deveria ir além dos dados publicados, incluindo também as informações 56 

geradas. Daniel Hoefle colocou que acreditava que o Termo de Cooperação 57 

deveria ser um anexo à resolução, havendo concordância por parte de Halphy 58 

Rodrigues. Maria Teresa Gouveia questionou se o compartilhamento de dados 59 

e informações abrangia também as entidades que compõem o CBH-BG, sendo 60 

esclarecido que sim, tendo em vista que as entidades que estão no CBH-BG 61 

fazem parte do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Ana Costa completou 62 

que as entidades que receberem recursos do CBH-BG também serão 63 

obrigadas ao compartilhamento de outras informações, além daquelas 64 

financiadas. Daniel Hoefle questionou qual macro programa custearia a ação, 65 

sendo esclarecido por Ana Costa que seria pelo macro programa Instrumentos 66 

de Gestão.  Daniel Hoefle questionou sobre este termo de cooperação, sendo 67 

esclarecido por Ana Costa que ele ainda não foi detalhado. Daniel Hoefle 68 

questionou se existe no Regimento Interno a “Comissão Técnica”, sendo 69 

esclarecido por Halphy Rodrigues que não. Jacqueline Guerreiro pontuou que 70 

acredita que a atribuição direcionada à CTIGIS seria da CTAP. Adriana 71 

Bocaiuva colocou que acredita que são atribuições diferentes. Halphy 72 

Rodrigues sugeriu a alteração de Comissão Técnica para Grupo de Trabalho. 73 

Jacqueline Guerreiro colocou que seria um Grupo de Trabalho ligado à CTIG. 74 

Ana Costa esclareceu que o Plano de Trabalho será discutido na CTIG do dia 75 

07 de dezembro. O alinhamento do texto da resolução, sendo esclarecido que 76 

os anexos seriam analisados posteriormente. 3) Início das Discussões sobre 77 

a criação do Código de Ética e Decoro do CBH-BG: O item 3 não foi 78 

discutido em virtude da hora, sendo realizado o agendamento de uma nova 79 
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reunião para 30/11 em que será realizada a continuação da pauta. A reunião 80 

teve fim às 15h35. 81 

 82 

Halphy da Cunha Rodrigues 83 

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 84 

 85 

Encaminhamentos: 86 

 87 

1- Enviar e-mail com a resolução finalizada. 88 

2- Realizar nova reunião dia 30/11 (segunda-feira) para finalização da 89 

pauta. 90 

 91 

Lista de presença: 92 

Instituto de Estudos de Direitos Humanos e Meio Ambiente – Sandra Beltrão; 93 

Associação de Moradores do Alto Gávea – AMALGA-RJ – Adriana Bocaiuva; 94 

Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente 95 

(APEDEMA-RJ) – Markus Budzynkz; Instituto Brasileiro de Responsabilidade 96 

Sociambiental (IBRASA) – André Luiz dos Santos; Associação de Preservação 97 

Ambiental das Lagunas de Maricá (APALMA) – Flávia Lanari; Associação 98 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental 99 

Brasil – OMA – Brasil – Jacqueline Guerreiro; Conselho Regional de Biologia – 100 

CRBio – Maria Teresa Gouveia; Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – SMAC 101 

– Daniel Hoefle; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues . Secretaria Executiva 102 

(Agevap): Ana Costa; Carolina Martins. 103 


