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Aos dezoito dias do mês de maio de 2007, ás 8:00 horas, no auditório da COPASA, à rua Dr. Santos nº 14, 

iniciou-se a segunda 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 pediu ao secretário 

do GTA, Mateus de Lima Leite Soares, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. A ata foi lida e 

aprovada, com uma única alteração: o Professor Edson Vieira pediu que fosse substituída a expressão 

“campus avançado da UFMG” por “campus regional da UFMG”. O secretário do Comitê, João Damásio, 

propôs que se definisse se o trabalho será um anexo ao TDR ou se será incorporado, alterando a versão 

atual. Houve discussões e o Coordenador, José Valter Alves, concluiu que seriam feitas sugestões, que 

poderiam ser aceitas ou não pelo grupo, e as mesmas, uma vez aceitas, ficariam registradas no texto. Além 

disso foi proposto discutir ponto por ponto as alterações, sem fazer leitura completa do texto previamente, 

uma vez que todos já a haviam feito. Assim as discussões foram feitas, e havendo pleno acordo dos 

presentes, foram introduzidas alterações nas diversas partes do TDR, sendo que um ponto recorrente das 

discussões foi a necessidade de a firma contratada para elaborar o Plano de Bacia produzir seus dados 

primários, e não apenas usar dados secundários. Ao final, o professor Edson Vieira informa que, ao 

contrário do que fora cogitado na reunião anterior, não seria possível utilizar o auditório da UFMG para a 

próxima reunião, tendo em vista estar ocupado com um evento naquela mesma data. Diante disso a 

Mônica Ladeia concede a utilização daquele mesmo espaço para a próxima reunião. Ficou decidido 

também pelo grupo que a próxima reunião acontecerá apenas durante a manhã, já que o trabalho estava 

adiantado. E não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a reunião. 
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