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Aos dois dias do mês de maio de 2007, ás 14:20 horas, na sede do CBH - Verde Grande, iniciou-se a 

primeira reunião do GTA a fim de tratar de alterações e acréscimos no TDR do Plano de Bacia. O 

Presidente do CBH Verde Grande, Marcelo Ferrante Maia, abriu a reunião e passou a palavra ao secretário 

do Comitê, João Damásio, que externou sua preocupação quanto ao prazo para entregarem o trabalho, que 

segundo o cronograma, seria dia 7 de maio, segunda feira próxima. Houve várias discussões e constatou-

se que, em razão da complexidade do assunto, seria necessário mais tempo. Ponderou-se que eles tinham 

tido pouco tempo para o estudo, tendo em vista terem sido indicados para o GTA no dia 20 próximo 

passado. O secretário encaminha a eleição de um coordenador para o GTA e o grupo indica o José Valter 

Alves para coordena-lo, e o mesmo aceita. Como secretário do GTA é indicado o técnico Mateus. A 

Mônica Ladeia oferece o auditório da COPASA para a reunião do GTA, bem como o Edson Vieira 

oferece o auditório da UFMG para o mesmo fim. O presidente do CBH- Verde Grande, Marcelo Ferrante 

Maia, sugere que as próximas reuniões do GTA tenham a duração de um dia inteiro, a qual é aceita pelo 

grupo. O João Gustavo indica os capítulos 4,5,6 e 7 para merecerem especial atenção na análise do grupo. 

Em seguida, passa-se a agendar as duas próximas reuniões do Grupo, estabelecendo-se o seguinte: 

Segunda Reunião do GTA – Dia 18/5/2007, a partir das 8:00 horas, à Rua Dr. Santos nº 14, no auditório 

da COPASA; Terceira Reunião do GTA – Dia 25/5/2007, a partir das 8:00 horas, no auditório do campus 

regional da UFMG em Montes Claros (Colégio Agrícola). Além disso, ficou agendado que a data final 

para entrega do trabalho será 30/5/2007 e que no dia 12/6/2007 o GTA se reunirá com a ANA para 

discutir o TDR. Após o estabelecimento dos novos prazos para as atividades do GTA, o coordenador, José 

Valter Alves, pede que cada um estude em profundidade o TDR para a próxima reunião dia 18/5. Pergunta 

também aos presentes se algum deles já teria condições de apresentar alguma crítica ou sugestão ao TDR, 

adiantando assim a reunião prevista para acontecer no auditório da COPASA. Não houve resposta 

afirmativa. O Sílvio Ribeiro da SRH Bahia disse que vai fazer contribuições ao TDR em reunião dia 11/5 

com os membros baianos do GTA, e ressaltou a importância de trabalhar não somente um plano de bacia 

para a região mas também um plano de desenvolvimento. Ficou esclarecido também que os membros do 

GTA que não compareceram, Aloísio (EMATER), Édio (EPAMIG) e João do Carmo (Grito dos Rios), 

justificaram a ausência via telefone. Não havendo mais nada a tratar naquele momento, a reunião foi 

encerrada. 
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