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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SAPUCAÍ. 

 

Aos Dez dias do mês de novembro de dois mil e dez, iniciou-se, às catorze horas  

a 5ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, 

realizada na Praça Adolfo Olinto, 67 – Centro, em Itajubá - MG. A reunião 

contou com a presença de 12 participantes entre conselheiros titulares e 

suplentes do comitê. A sessão foi aberta pelo Presidente Sr. Celem Mohallem 

agradecendo a presença de todos. Celem iniciou relatando que a diretoria 

continua com o trabalho de apresentação do Comitê nos municípios da bacia, 

sendo que no próximo dia 22(vinte e dois) as 18 (dezoito) horas fará 

apresentação em Delfim Moreira na antiga Escola Marques do Sapucaí e no dia 

10 (dez) de dezembro na AMASP (Associação dos Municípios da Micro Região 

Alto Sapucaí.) em Itajubá. Em continuidade, verificando que não havia quórum 

para aprovação da ata da reunião anterior, sugeriu que Eduardo Coutinho 

membro do comitê representando a sociedade civil ONG Catalisa fizesse uma 

apresentação aos conselheiros. Eduardo ministrou a palestra Enfoque 

Ecossistêmico: Binômio Ambiente-Saúde realizada na microbacia da Serra Clara 

no município de Delfim Moreira o qual será seu tema de Mestrado em Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos na UNIFEI/IRN. Dando seqüência,  as 14:40 

(quatorze horas e quarenta minutos ) Celem apresentou a palestra sobre “Projeto 

Conservador das Águas de Extrema”, a qual ele e Andriani tiveram oportunidade 

de ver no curso realizado no dia 29/10/10 em Extrema.  Márcia Viana, analista 

de projetos do comitê apresentou os projetos que estão sendo analisados e 

aprovados para serem enviados ao Fhidro até o dia 15/11/10 que são : 1- Projeto 

de Cadastro de Grandes Usuários de Recursos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Sapucaí  proposto pela Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de 

Itajubá – AEARSI em parceria com a Universidade Federal de Itajubá – 

UNIFEI;       2- Projeto Salva-Minas, Proteção e Recuperação de Nascentes 

na Micro-Bacia do Ribeirão Vargem Grande proposto pela ONG Grupo 

Dispersores da cidade de Brasópolis; 3 - Projeto Unidade de Produção de 

Mudas Florestais – Eloi Mendes  proposto pela Prefeitura Municipal de Eloi 

Mendes. Em seqüência aos assuntos em pauta, Sr. Celem e Patrícia  

apresentaram graficamente as faltas dos conselheiros nas reuniões anteriores 

destacando as contínuas faltas do Poder Público Estadual, como por exemplo, o 

IGAM. Conclui-se que deverá ser enviada carta ofício a todas as entidades 

faltantes para que dêem suas justificativas ou a substituição de seus membros 

para que depois sejam aplicados os artigos do regimento interno. Também foram 

feitas as substituições de membros nas Câmaras Técnicas ficando assim 

constituídas: 1- Câmara Técnica Institucional legal – Coordenação: - Renato 

de Oliveira Aguiar (P.M.de Cambuí);  - Carlos Renato Viana (FIEMG); - José 

Antonio Mariano (EMATER); - Jocelei Pedroso Ribeiro (P.M.de Itajubá); - 

Aline Beatris Skowronski (UNIVERSITAS). 
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2 - Câmara Técnica de Mobilização e Divulgação - Coordenação: -Valeria do 

Carmo B. Borges (SEE/ 15ª SRE); - Giovani Adilson Grande (SES/MG); - 

Evandro de Castro Sanguinetto (ONG CATALISA); - Giancarlo Mendes de 

Carli (P.M. de Santa Rita do Sapucaí); - Amanda Guilherme Marques (P.M. de 

Borda da Mata). 3 - Câmara Técnica de Outorga - Coordenação: - Gustavo A. 

Santana de Sá (ONG GAMA); - Arthur B. Ottoni (UNIFEI) ;- Aníbal Figueiredo 

Filho (COPASA);  - Francisco Xavier de Siqueira (S.P.R.Itajubá); - Laene 

Fonseca (FIEMG). Próximo assunto em pauta,  foi à apresentação do parecer 

técnico dos Diques de Pouso Alegre. Sr. Celem fez a leitura da carta ofício de 

apresentação do Parecer Técnico dos Diques de Pouso Alegre sendo aprovado 

pelos conselheiros sem nenhuma alteração devendo ser assinado pelos membros 

das câmaras técnicas e encaminhado para o gabinete do Exmo Sr. Agnaldo 

Perugini, prefeito municipal de Pouso alegre. Sr. Celem ainda relatou sua ida a 

Varginha e Poços de Caldas nos dias 08 e 09/11/10 para a   reunião do CBH 

Grande onde haveria a participação dos comitês mineiros e paulistas para a 

constituição do grupo de apoio ao Grande e para dar assessoria à diretoria 

provisória.                                                                                                         

Nada mais tendo a tratar a presidência deu por, encerrada a reunião às dezesseis 

horas e vinte e seis minutos e lavrada esta ata. 

   

 

Itajubá, 10 de novembro de 2010. 

 

 

 

           _________________________                            _______________________________ 

            Celem Mohallem                                                 Luiz Paulo Costa Barbosa   

       Presidente                                              Secretário Executivo 
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