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Finalidade da Reunião
Eleger um coordenador, e realizar verificação e analise do documento base elaborado na reunião anterior
referente ao convênio de integração ANA, CEIVAP, Comitê Guandu e Estados e Plano de Trabalho.

Local de Realização
Auditório CEDAE, Botafogo

Data
05/01/2006

Hora
09:00

Emitida por
Elizabeth Machado Pinto

Participantes (Nome)
Antonio José Bianchi (CRBio II);
José Luiz Governo (CVRD/CSA);
Ninon Machado (Instituto Ipanema);
Elida Seguin (ABES-Rio);
Jurema Barbosa de Oliveira (FEEMA);
José Antonio Gonçalves (Pref. Mun. de
Seropedica);
Elizabeth Machado (Ass. Téc. CG);
Fabiana Oliveira (CG)

José Antonio Puppim (FGV)- ausência justificada.

Distribuição

Assuntos Tratados











A assessora técnica Elizabeth iniciou a reunião informando os
pontos de pauta: eleição do coordenador, convênio de integração
ANA, CEIVAP, Comitê Guandu e Estado do Rio de Janeiro bem
como o Plano de Trabalho.
Ninom coloca o Instituto Ipanema à disposição para que um de seus
membros possa ser coordenador caso não exista outra proposta;
Proposta do Bianchi: sugere que o representante da FEEMA seja
coordenador da CT devido aos instrumentos legais que são
discutidos e poderia ter um respaldo dos advogados da instituição.
José Governo lembra que nenhum usuário se encontra na condição
de coordenador;
Ninom informa que até o final do mês será aprovado o Plano
Nacional de Recursos Hídricos e que consta em seu conteúdo áreas
especiais de planejamento e uma delas contempla o Paraíba do Sul,
Transposição do Guandu e seus impactos na zona costeira.
Foi solicitado por Elida que todos se apresentassem, pois é sua
primeira participação na CT;
José Governo questionou o sistemático não comparecimento às
reuniões dos representantes dos usuários, que dificulta a aplicação
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do princípio da participação.
José Gonçalves comentou que Queimados, Japeri, Paracambi e
Seropedica estão se reunindo para criar consorcio para ações de
saneamento em Queimados. Solicitou Regimento Interno do Comitê
Guandu.
Considerando que Elida é advogada , todos concordaram em tê-la
como coordenadora da Câmara Técnica;
Ninom pediu desculpas e licença para se retirar dando parabéns a
futura coordenadora.
José Governo informou existir um departamento Jurídico na CSA
para o qual ele gostaria de encaminhar o convênio, para garantir a
participação e comprometimento do setor.
Ficou determinado que a eleição do coordenador fosse informada,
via e-mail, para os membros da Câmara.
Ficou assentado que seria re-encaminhadas as minutas do Convênio
e do Plano de Trabalho e que se aguardaria até dia 10/01/06 as
contribuições, bem como ficou designada uma sessão extraordinária
para o dia 12/01/06 às 13:30.
A coordenadora eleita indagou se alguém gostaria de fazer uso da
palavra, não havendo manifestação a reunião foi encerrada às
12:00

José Gonçalves.
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