
Primeira Reunião do CT Saneamento - 20/05/2021

Local: Via Google Meet - a partir das 19h.

Participantes:
● Jéssika Pacheco - Convidado;
● Lígia Leal - Membro efetivo;
● Mauricio Pladevall - Secretário;
● Sandra Bertocini - Membro efetivo;
● Vinícius Caruso - Coordenador.

Assuntos discutidos:
1. Apresentação pessoal de cada um dos membros do CT Saneamento;
2. Apresentação pelo Vinícius Caruso do objeto do CT Saneamento;
3. Apresentação e discussão do Planejamento Preliminar do CT Saneamento, tendo o

mesmo sendo aprovado pelos membros;
4. Apresentação e discussão do esqueleto da Prática Recomendada Saneamento. A

ideia é que a prática seja "recheada", inicialmente, pelos membros do CT. Após a
primeira versão, o CT buscará profissionais para reuniões individuais com o objetivo
de aprimorar os textos da prática. Além das contribuições dos profissionais, o CT
terá um repositório de documentos, oriundos de pesquisas dos membros, para
apoiá-lo na tarefa de desenvolvimento da prática. Ficou definida a seguinte divisão
para a primeira versão da prática:

a. Itens 1 e 5 - Vinícius;
b. Itens 2 e 3 - Mauricio;
c. Itens 4 e 6 - Sandra;
d. Itens 7 e 8 - Lígia.

5. A próxima reunião ocorrerá no início de jun/2021, provavelmente no dia 02/06/2021.
Será objeto de discussão a primeira versão da Prática Recomendada. Na reunião
subsequente, novos profissionais serão convidados para o ingresso no CT. Os
membros do CT poderão iniciar, desde a presente data, conversas com possíveis
novos membros, devendo o Coordenador ser constantemente informado sobre os
avanços.

6. O Coordenador ressaltou a importância da participação de alunos de graduação,
como estagiários, do CT. Com isso, as próximas gerações do CT podem adquirir
conhecimento técnico de concreto e formal sobre as questões do Ibracon.

7. Após a discussão de todas as pautas, o Coordenador deu a reunião por encerrada.

Aprovação da ata:
● Jéssia Pacheco;
● Lígia Real;
● Mauricio Pladevall;
● Sandra Bertocini;
● Vinícius Caruso.


