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ATA Nº 008 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS  
  

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2021, foi enviado convite, para reunirem-se às 18h, via  

“Google Meet”, o presidente, Marcio Franklin Oliveira e demais membros da CTPG. Participaram da 

reunião, Catarina Renice Galvão Wagner, Ingridy Santos Lopes e Nelson Jorge Lemos de Souza. A 

reunião foi iniciada por volta das 18h 6min, pelo presidente, Sr. Marcio Franklin Oliveira, que 

cumprimentou a todos, agradeceu participação e se desculpou pela necessidade de remarcação das 

datas das ações tratadas na reunião anterior, mediante a quantidade de atividades, que vem 

desenvolvendo. Comentou sobre ter se vacinado contra Covid19 e perguntou a cada membro se já 

havia se vacinado. Sra.  Ingridy Santos Lopes e Sra. Catarina Renice Galvão Wagner responderam 

não terem se vacinado ainda. O Sr. Presidente compartilhou a ata da última reunião, a fim de 

relembrarmos os assuntos e datas/ações tratadas, para refazer calendário.   Com relação 

assuntos/temas a serem tratados, Sra. Ingrid Santos Lopes sugeriu falar de temas grandes e depois 

ir afunilando. Sr. Presidente destacou que temas estão em aberto, mas que deveriam ser voltados 

para diferentes modos de produção de energia, como petróleo, gás e diferentes formas de energia, 

citando como exemplo uma reportagem que vira na TV, que abordou sobre a geração de biogás em 

uma região de Santa Catarina, a partir do esterco do porco, para alimentar as cidades próximas.    

Sobre as datas definidas para “webinars” (seminário que ocorre online em vídeo ao vivo, ou gravado, 

em que se permite a interação da audiência via chat), Sra. Catarina Renice Galvão Wagner comentou 

da importância de serem acertadas junto ao CRQ, por conta do uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC). O Sr. Presidente respondeu afirmando que irá verificar junto ao pessoal de 

Comunicação.   Com relação ao convite, Sra. Catarina Renice Galvão Wagner fez um adendo com 

relação à data envio do mesmo para os convidados, protagonistas. Sr. Presidente destacou que 

convite será feito com antecedência, por conta de disponibilidade de data/hora de cada um. Disse 

ainda que CRQ enviará esse convite, de maneira formal.  Sra. Ingridy Santos Lopes comentou sobre 

duração das “webinars”. Em conversa com demais ficou acordado a duração do evento de 60 min, 

acontecendo as terças-feiras, entre 18h 30 min e 19h 30 min.  Sobre divulgação das “webinars”, Sra. 

Catarina Renice Galvão Wagner perguntou sobre a possibilidade equipe de Comunicação ou 

Marketing fazer folder e encaminhar público-alvo. Sra. Ingridy Santos Lopes questionou sobre 

demanda de tempo para preparação desse material. Sr. Presidente irá verificar, mas acredita que 

seja possível, inclusive por já haver um padrão de folder e de modos de divulgação, dentro CRQ.  

  

Pauta do dia: I – Definição novas datas para ocorrência de quatro “webinars”:  

Enviar e-mail solicitando aos membros CTPG sugestão assuntos/temas a serem tratados e sugestão 

de convidados;   

Definir os segmentos/temas mais votados;  

Compor grupo de pessoas a serem convidadas;  

Verificar as datas definidas das três “webinars” junto ao CRQ, para uso das tecnologias;  

Enviar e-mail para convidados para ver disponibilidade de cada um;  

Montar pauta de cada web seminário;  
Montar folder para divulgação;  
Divulgar programação.  
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Datas programadas:  

  

Até 23/06/21...... presidente enviará e-mail solicitando aos membros sugestão segmentos/temas; 

02/07/21 ............presidente fechará três assuntos/temas mais votados e enviará por e-mail aos 

participantes, para conhecimento;  

06/07/21 ............próxima reunião CTPG (último encontro antes da 1ª “webinar”);  

Até 14/07/21 ......CRQ enviará convite para convidados webinar;  

03/08/21 ............. 1ª “webinar” CTPG;  

14/09/21 .............  2ª “webinar” CTPG;  

05/10/21 ............. 3ª “webinar” CTPG.  

  

  

  

  

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021.  
  

  

(original assinado) 

 

        Marcio Franklin Oliveira              Catarina Renice G. Wagner  
              Presidente                                          Secretária  

  

  

  
  
  


