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 RESUMO DA 1ª REUNIÃO  DA CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRAFICA DO RIO SAPUCAÍ DE 2011. 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e onze,  iniciou-se às catorze horas e trinta 

e cinco minutos, a primeira reunião ordinária da Câmara Técnica de Outorga do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, realizada na sede da Aearsi, Praça Adolfo Olinto, 

67 – Centro, em Itajubá - MG. A reunião contou com a presença dos senhores 

conselheiros Francisco Xavier de Siqueira/ S.P.R de Itajubá, Aníbal Figueiredo Filho/ 

COPASA, Arthur B. Ottoni/UNIFEI, Celem Mohallem (Presidente do CBHSapucaí), 

Márcia Viana Lisboa Martins (Analista de Projetos) e Patrícia Riera Caridade (Analista 

Ambiental) e Cristina Borges Galvão (Aux. Adm. CBHSapucaí). Celem relatou que 

como o Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas foi aprovado pela Plenária na reunião 

do dia 12 (doze) de fevereiro de 2011, a diretoria juntamente com Márcia, analista de 

Projetos) e Patrícia (Analista Ambiental) vão dar suporte necessário as Câmaras. Por 

falta de quorum não foi possível realizar a eleição do coordenador da câmara técnica. 

Foi aproveitado a oportunidade para discutir o plano de trabalho. O Sr. Celem também 

encaminhou a discussão o ofício 055/2011/DG/IGAM/SISEMA que trata sobre a 

participação do CBH no processo de outorgas de grande porte e potencial poluidor. A 

CT expressou que o CBHSapucaí deve participar deste processo e, portanto será 

elaborado um documento em resposta ao Igam para ser deliberado pela plenária no dia 

12/04/2011. Deverá ser marcado uma reunião com a Vanessa para uma aproximação 

com o CBHS com a SUPRAM/Varginha. Assim, ficou marcado para o dia 29 de março 

às 14 horas uma outra reunião para realização da eleição e aprovação deste documento. 

Nada mais tendo a tratar a presidência deu por, encerrada a reunião às quinze horas e 

dez minutos e lavrada esta ata. 

  Itajubá, 15 de março de 2011. 
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