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ATA Nº 003 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS 

 
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2019, reuniram-se na sede do Conselho Regional 
de Química – Terceira Região, à Rua Alcindo Guanabara, nº 24, 13º andar, o secretário, Alexandre 
R. de Albuquerque, e os membros Catarina Renice G. Wagner e Nelson Jorge da Câmara Técnica 
de Petróleo e Gás (CTPG). O presidente  e demais membros, Luis Fernando Gutman, Alberto 
Machado, Gisele B. Tonietto, Guilherme Lopes, Ingridy Lopes e Jancileide Morgado, 
respectivamente, justificaram suas ausências por “WhatsApp”. A reunião foi iniciada às 17h10, pelo 
secretário, Sr. Alexandre R. de Albuquerque, com a leitura da seguinte pauta do dia: I – Temas de 
estudo propostos para ano 2020: No dia 20 de novembro de 2019, o presidente da CTPG, Luis 
Fernando de Oliveira Gutman colocou no grupo “WhatsApp”, Câmara Técnica P&G CRQ, em que 
todos os membros se encontram cadastrados, os seguintes temas para análise e estudo: 1) 
“Desafios da Produção de Recursos Não-convencionais”; 2) “Os novos caminhos na Indústria de 
Petróleo”; 3) “Governança, Riscos e “Complience” na chamada “Era da Empresa Limpa””. II – 
Votação dos temas de estudo: os temas de estudo apresentados no grupo de “WhatsApp” foram 
votados, entre os dias 20/11 – 16/12/2019. Houve empate técnico, visto que três pessoas votaram 
no tema 2, e três pessoas no tema  3. Três membros não se manifestaram na votação. Dessa 
forma, foi conversado que o presidente dessa CT daria o voto de minerva para escolha dos temas, 
ou usasse algum outro critério. III – Discussão sobre “Empresa Limpa” na área de óleo e gás: Cada 
um dos presentes declararam uma opinião geral dessa temática. IV – Calendário das próximas 
reuniões ordinárias: a ser definido e passado posteriormente. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a reunião lavrando-se esta Ata, que vai assinada pelo coordenador e secretária 
provisórios. 
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Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2019. 
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