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APROVAÇÃO 29/11/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 2 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ –3 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 21 de junho de 2021, segunda - feira às 13h, por vi-4 

deoconferência, se reuniu a CTIL com a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata de 5 

10/05/2021; 2) Contribuições da Resolução do Acordo de Convivência; 3) Problemas 6 

observados para o real aproveitamento dos atos convocatórios e, assim, pelo aten-7 

dimentos às demandas do CBH-BG e a possibilidade de maior amplitude na partici-8 

pação de entes; 4) Discussão sobre resposta do Jurídico à Minuta de Resolução de 9 

Atos Convocatórios e Editais; 5) Elaboração de documento ao Jurídico cobrando 10 

resposta às demandas da CTIL; 6) Continuidade do Ato convocatório do programa 11 

de educação ambiental do CBH-BG; 7) Continuação da discussão do Regimento 12 

Interno. A reunião se inicia. 1. Aprovação da ata de 10/05/2021: O coordenador questio-13 

na se alguém se opõe à aprovação. Todos se manifestam a favor de ser considerada 14 

aprovada a ata. 2. Contribuições da Resolução do Acordo de Convivência: Halphy 15 

Cunha Rodrigues comenta sobre as contribuições. Sugere avalia-las e envia-las ao comi-16 

tê para fechar a parte obrigatória da CTIL. Adriana Bocaiuva, como coordenadora do sub-17 

comitê da Lagoa Rodrigo de Freitas, comenta não ter recebido a demanda. Carolina Mar-18 

tins diz que o e-mail de Adriana estava como cópia na mensagem enviada com a deman-19 

da e fala a respeito do encaminhamento em relação ao fluxo da Resolução de Resolução 20 

em uma reunião. Carolina ainda atenta sobre a falha de comunicação interna em relação 21 

a reclamações do curto prazo. Maria Teresa de Jesus Gouveia diz ter enviado à José 22 

Paulo e que 15 dias podem não ser suficientes para agendar uma reunião. Carolina proje-23 

ta as contribuições do Acordo de Convivência. Halphy realiza a leitura da contribuição. Há 24 

um debate sobre a citação de omissão de informações relevantes na contribuição. Ocorre 25 

outro debate. Halphy pede para que os presentes votem sobre retirar a existência da im-26 

possibilidade de omissão. Maria Teresa fala sobre a omissão de informações em relação 27 

à entidade a qual representa. É definido que será suprimido o trecho. Halphy pede para 28 

Carolina alterar na minuta retirando “omitir informação relevante” e manter o “prestar in-29 

formação falsa intencionalmente”. Sandra sugere a análise da linha onde cita a Art. 1ª- §1ª 30 

e seja retirada a palavra “inverdades” por soar repetida. Halphy abre uma votação: 1) 31 

Mantem; 2) Suprimir. Todos votam em Suprimir. Adriana salienta a contribuição da Lagoa 32 

Rodrigo de Freitas. Maria Teresa comenta sobre a falta de debate do subcomitê Oeste 33 

sobre o documento e que transmitiu ao coordenador no final da reunião. Jacqueline crê 34 

que a minuta deva ser enviada para as coordenações dos subcomitês e não para ponto 35 

de pauta em Plenária do CBH-BG. Segue sugerindo que seja oferecido um prazo flexível 36 

aos subcomitês, acarretando em 6 contribuições para a CTIL, sendo enviadas posterior-37 

mente para a Plenária ou, a partir das contribuições, não há necessidade de retorno a 38 

CTIL, indo direto à Plenária. Halphy sugere recomendar ao comitê, tendo a possibilidade 39 

de que a própria presidente solicitando participação. Flávia recomenda avisar a todos co-40 

ordenadores no dia desta reunião que a solicitação para consulta aos subcomitês conti-41 

nua. Maria Teresa também sugere solicitar os coordenadores para enviar à CTIL os pron-42 

tos onde desejam alterações, fazendo uma sistematização. Carolina recomenda encami-43 
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nhar para a Diretoria pedindo aprovação e copiar o diretor e coordenação, como prevista 44 

na Resolução nº84, solicitando uma sugestão de prazo. Halphy sugere 30 dias de prazo. 45 

Adriana recomenda replicar o primeiro e-mail enviado aos coordenadores agradecendo o 46 

retorno dos subcomitês e realizar a dinâmica proposta por Maria Teresa. Flávia sugere 47 

apenas citar os subcomitês que contribuíram, e cita a única contribuição em Maricá. Adri-48 

ana e Sandra acreditam que a Diretoria deva ser responsável pela estipulação de prazo. 49 

Maria Teresa sugere o registro dos subcomitês que o atenderam à demanda, dando a sa-50 

tisfação do papel cumprida da CTIL, mas ainda não está completo graças à ausência de 51 

discussões de outros subcomitês. Finaliza comentado o pedido de manifestação dos sub-52 

comitês destacando os artigos que deverão ser alterados para agilizar o processo. Halphy 53 

publica no chat reunião, duas propostas de votação: 1) Replicar o e-mail à diretoria com 54 

cópia para os coordenadores informando tudo acima e solicitando a convocação da Dire-55 

toria para retorno dos subcomitês com o prazo sendo concedida pela própria Diretoria; 2) 56 

Encaminhar o e-mail direto da CTIL aos coordenadores em cópia para a Diretoria solici-57 

tando o retorno dos subcomitês dentro do prazo a ser concedido pela CTIL e não pela 58 

Diretoria. Todos votam na primeira opção. Jacqueline justifica seu voto dizendo que isto 59 

irar forçar os diretores a agirem mais. 3) Problemas observados para o real aproveita-60 

mento dos atos convocatórios e, assim, pelo atendimentos às demandas do CBH-61 

BG e a possibilidade de maior amplitude na participação de entes e 6) Continuidade 62 

do Ato convocatório do programa de educação ambiental do CBH-BG: Jacqueline 63 

fala sobre a reunião que o Grupo de Acompanhamento de Contrato de Gestão participou 64 

pontuando a fala final de Hélio Vanderlei, em que aprovava o posicionamento do comitê, 65 

em relação ao espelhamento dos editais nos desejos do comitê. Finaliza com a reiteração 66 

de Christianne Bernardo deste assunto em um grupo de WhatsApp, após um encontro 67 

com Hélio. Maria Teresa fala sobre sua decepção com acontecimento com a assessoria 68 

de comunicação. Segue falando sobre o ponto 6. Sobre a restrição publicitária de editais 69 

ao site e a sugestão em uma reunião da produção de um vídeo para trabalha o conteúdo 70 

do futuro edital através do TDR. Jacqueline levanta três questões: Se houver a continui-71 

dade do processo, Mauro Pereira (coordenador do GTEAM Oeste) e Jacqueline Guerreiro 72 

(subcoordenadora), irão se retirar da CTEM, junto à decisão da coordenadora, Maria Te-73 

resa; Propõe, para a reunião do dia 29, em relação ao tópico 6, 3 e edital de comunicação 74 

e discussão que este último edital provocou no grupo de WhatsApp. Relembra os diversos 75 

envios de uma resolução de 2018 do INEA aos diversos grupos de instancias do comitê, 76 

dando a ideia para editais em formatos diferentes; Propõe enviar um encaminhamento da 77 

CTIL, apoiando o parecer da coordenadora do CTEM, paralisando o edital ambiental, co-78 

meçando outro com outro formato de edital. Flávia comenta a respeito do modo anuente e 79 

com cumplicidade do INEA com as entidades. Sugere que o Grupo de Acompanhamento 80 

de Contrato de Gestão se baseie aditivo e realize uma revisão nas cláusulas, constando 81 

no Contrato de Gestão. Maria Teresa esclarece alguns pontos levantados por Jacqueline. 82 

Retorna ao assunto do cancelamento do edital de programa de educação ambiental. Hal-83 

phy recomenda emitir um documento com o parecer e posições da CTIL para a Diretoria e 84 

levantar tais assuntos na reunião da Diretoria ampliada. Pede à Jacqueline para esboçar 85 

o documento e envia-lo por e-mail para contribuição e protocolar na Diretoria. Jacqueline 86 



  

 Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

propõe, em relação aos considerandos do documento, que tenham base no protagonismo 87 

do comitê. Adriana acredita que a presença de Jacqueline ou Maria Teresa na reunião de 88 

Diretoria seja importante. Maria Teresa fala a respeito da assessoria de comunicação e 89 

dos considerandos, defendendo o Acompanhamento por membros do CBH-BG desde o 90 

momento de aprovação das sínteses, agora chamados de TDR. Relembra a contratação 91 

de um engenheiro senior para coordenador de educação ambiental e sugere, nos consi-92 

derandos, avaliação por comissões de acompanhamento. Maria Teresa traz a situação do 93 

relatório 6 do Plano de Bacia. 5) Elaboração de documento ao Jurídico cobrando res-94 

posta às demandas da CTIL; Halphy conta que o Jurídico concorda que os seguimentos 95 

podem participar do comitê com CNPJ próprio e com confederações e federações. Acredi-96 

ta ser melhor obter maiores esclarecimentos citando a Prefeitura como exemplo, já que 97 

ela possui apenas um CNPJ e coloca que concorda que o voto deve ser único. Flávia in-98 

dica que Christianne Bernardo consulte a OAB para esse assunto em específico. Carolina 99 

Martins projeta a Carta de reposta do Jurídico. Jacqueline comenta sobre sua pergunta 100 

não respondida pelo Jurídico. Maria Teresa concorda com os pontos levantados por Hal-101 

phy e Jacqueline. Acredita que a OAB não precisa ser consultada, já isso é uma questão 102 

do Regimento Interno. Halphy explica a intenção de consulta ao OAB e a intenção de alte-103 

ração do Regimento. Maria Teresa esclarece que estava se referindo ao processo do no-104 

vo regimento, e não ao atual. Jacqueline relembra a pergunta feita ao jurídico referente a 105 

realização de uma pesquisa, onde se procurava saber se algum comitê de bacia do Sis-106 

tema Nacional de Recursos Hídricos, tinha como base tal questão. Halphy oferece para 107 

esboçar o documento. Maria Teresa conta sobre a informação recebida de haver menos 108 

dois advogados na assessoria jurídica. Halphy se compromete a responder a carta pedin-109 

do esclarecimentos sobre o assunto levantado por Maria Teresa com exemplos claros e 110 

objetivos. Flávia comenta problemas como os levantados por Maria Teresa em outras en-111 

tidades. 7) Continuação da discussão do Regimento Interno: Halphy recomenda uma 112 

reunião extraordinária futura com foco em regimento interno. Maria Teresa relembra uma 113 

ideia passada a Halphy anteriormente de levar aos subcomitês e esclarecer quais artigos 114 

serão analisados na reunião, para uma melhor leitura e análise. Flávia propõe uma reuni-115 

ão extraordinária a cada mês focada em RI. Jacqueline recomenda, na primeira reunião, 116 

conversar a respeito do formato e cronograma junto à proposta de Maria Teresa. Maria 117 

Teresa sugere uma rápida leitura do Regimento Interno e delimitar os trechos que serão 118 

discutidos através do WhatsApp e, com os trechos selecionados, Halphy diz que poderá 119 

solicitar aos subcomitês envio de contribuições sobre os artigos escolhidos. Sem mais 120 

colocações, a reunião é encerrada. 121 

 122 

Halphy Cunha Rodrigues 123 

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 124 

 125 

 Encaminhamentos: 126 

1- O texto elaborado pela CTIL com a descrição das sub regiões hidrográficas, incluí-127 

das as ilhas havidas nas áreas costeiras dos subcomitês. será encaminhado para 128 
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os técnicos do Escritório de Projetos para ser adequado à nova proposta de limites 129 

entre subcomitês. 130 

2- Publicação da ata de 10/05/2021. 131 

3- retirar a parte "omitir informação relevante", só manter a parte de prestar informa-132 

ção falsa. 133 

4- Alteração do texto para "ao transmitir e/ou compartilhar informações, certificar-se 134 

de suaveracidade, evitando, assim, injustiças e calúnias." 135 

5- Encaminhar um e-mail à DIRETORIA com cópia para os Coordenadores, infor-136 

mando tudo acima e solicitando a convocação da Diretoria para retorno dos Sub-137 

comitês no prazo a ser concedido pela Diretoria. 138 

6- Jacqueline realizará um esboço de carta com o posicionamento da CTIL até sexta, 139 

dia 25/06 para envio a todos os membros da CTIL para contribuições até segunda, 140 

dia 28/06. 141 

7- Halphy vai esboçar uma resposta à carta do Jurídico com pedido de esclarecimen-142 

tos complementares, reiterando o pedido da Jacqueline e citando exemplos do 143 

CBH BG e seus Subcomitês, resultado deste problema apresentado das Institui-144 

ções com voto "PESO 2". 145 

8- Quanto ao ponto de pauta sobre revisão de RI, a metodologia envolverá a definição 146 

pela CTIL de análise por trechos (discutidos os recortes ,o grupo de whatsAPP) e 147 

que assim que definidos, serão informados aos coordenadores solicitando a con-148 

comitância de retorno da análise com as reuniões da CTIL. 149 

 150 

Participantes: 151 

Instituto de Estudos dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente - IEDHMA – Sandra Bel-152 

trão; Associação de Moradores do Alto Gávea – AMALGA-RJ – Adriana Bocaiuva; Associ-153 

ação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA  – Flávia Lanari; Asso-154 

ciação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental Brasil 155 

– OMA – Brasil – Jacqueline Guerreiro; Conselho Regional de Biologia – CRBio – Maria 156 

Teresa Gouveia; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues; Associação Comercial de Maricá – 157 

ACM - Úrsula  Araújo. Secretaria Executiva (Agevap): Carolina Martins           158 


