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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ 1 
GUANDU - 2013.   2 
Ao sétimo dia do mês de março de 2013, às 13h50min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 3 
Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu, deu início à 1ª Reunião Ordinária 4 
da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais e da Câmara Técnica de Estudos e 5 
projetos, na sala de reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes 6 
assuntos: 1- Definição de membros; 2- Definição de Coordenador e Sub-coordenador; 3- 7 
Definição de Calendário das reuniões; 4 - Assuntos Gerais. O secretário executivo, Julio Cesar 8 
O Antunes (CEDAE), iniciou a reunião solicitando a eleição dos novos membros da CTEP. 9 
0:06:50 Foi realizada a leitura da lista de inscritos dos presentes para verificar as instituições 10 
presentes. Iniciou-se as discussões para eleger a coordenação e subcoordenacão da CTALI. 11 
0:17:50 Ficou definido aguardar a chegada de mais instituições e iniciar a eleição dos 12 
membros da CTEP. 0:19:20 Houve divergências quanto à eleição da coordenação pois, Jaime 13 
Azulay (CEDAE) ainda não estava presente. 0:29:00 Foi realizada votação para decidir se 14 
elege ou não o coordenador nesta reunião. 0:30:20 Após a chegada de Jaime Azulay, iniciou-15 
se a eleição para coordenador da CTALI. 0:40:40 Para coordenador candidataram-se CEDAE 16 
e OMA-Brasil. Ficou definido CEDAE para coordenador. 0:46:00 Para subcoordenador 17 
candidataram-se Thyssenkrupp-CSA e OMA-Brasil. 0:46:45 Foi eleito para subcoordenador a 18 
THYSSENKRUPP-CSA. 0:50:00 A proposta de calendário foi apresentada e aprovada para as 19 
terceiras quintas-feiras do mês. 0:52:00 Foi informada a reunião extraordinária de 12.03.13. 20 
Os membros da CTALI foram dispensados. Iniciou-se a eleição dos novos membros para a 21 
CTEP. 0:54:45 Os segmentos se dividiram para discutir quais instituições devem permanecer 22 
na CTEP. 1:00:00 Para a CTEP, os presentes discutiram e a composição ficou assim definida: 23 
para o segmento usuários: SIMARJ, THYSSENKRUPP-CSA, CEDAE e LIGHT ENERGIA; 24 
Para sociedade civil: ITPA, OMA-Brasil, TNC e UFRRJ. 1:37:00 Para o segmento governo: 25 
INEA, CREA-RJ, Prefeitura de Barra do Piraí e Prefeitura de Miguel Pereira. 1:16:00. Para 26 
coordenador da CTEP candidataram TNC e CEDAE. 1:40:30 Houve votação e ficou definido 27 
TNC como coordenador e subcoordenador OMA-Brasil. 1:42:00 O coordenador eleito da 28 
CTEP se apresentou aos demais membros eleitos. Para o próximo item de pauta, aprovação do 29 
calendário de câmaras técnicas, foi apresentada a proposta de calendário para 2013. 1:50:00 O 30 
calendário não foi aprovado, pois, alguns membros solicitaram que se alterasse para as 31 
terceiras quartas-feiras. 1:57:40 A TNC consultará a coordenação da CTIG para aprovar a 32 
alteração. Ficou definido que a secretaria receberá a resposta até 29.03.2013 1:58:45 Para a 33 
reunião conjunta ficou pré-definido a data de 18.03.13. A secretaria executiva informará aos 34 
membros a data correta 2:07:30 Como lista de encaminhamentos segue: 1- O segmento 35 
governo solicitou enviar os contatos de todos os presentes deste segmento para que 36 
mantenham contato; 2- Enviar o material de Tocos junto com a convocação da reunião 37 
conjunta de 19.03.13 até dia 13.03.13; 3- Enviar anota técnica de orçamento do Guandu 38 
apresentada na Plenária de setembro aos novos membros; 4- Enviar a planilha de distribuição 39 
dos programas do PERH por câmara técnica aos novos membros; 5- Incluir na pauta da 40 
reunião conjunta de 18.03.13 a proposta de uma reunião conjunta extraordinária para interação 41 
dos novos membros; 6- Enviar versão atual da minuta do regimento interno à CTALI e a todos 42 
os membros do biênio para contribuições antes da próxima reunião da CTALI; 7- Enviar as 43 
convocações de câmaras técnicas a todos os membros da câmara e do Plenário. A reunião foi 44 
encerrada às 16h10min.  45 
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 49 
______________________________                             ____________________________ 50 
             Decio Tubbs Filho                                                        Julio Cesar O. Antunes 51 
                 Diretor Geral                                                               Secretário Executivo 52 
 53 
 54 
 55 
Inscritos Presentes e Ausentes: 56 
Ver listas de presença em anexo. 57 
 58 


