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DE BACIA 

 

 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2007, ás 8:30 horas, no auditório da COPASA, à rua Dr. Santos 

nº 14, iniciou-se a terceira reunião do GTA a fim de tratar de alterações e acréscimos no TDR do Plano de 

Bacia. O Secretário do CBH Verde Grande, João Damásio, 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 João Damásio lembrou que quanto à questão de se elaborar um trabalho para 

anexar ao TDR, o que disse não chegou a ser uma proposta mas que apenas pretendeu levantar a 

discussão. Além disso propôs acrescentar na ata lida que ficou decidido que seria criado um anexo a fim 

de contrapor alguns comentários do Dr. Sunao. Iniciando as discussões da 3ª reunião do GTA o João 

Damásio propôs não suprimir os comentários do Sunao mas alterar apenas aqueles com os quais o GTA 

não concorda. Foi discutida a questão da concentração fundiária na bacia, havendo o contraponto de idéias 

entre Felipe e João Damásio. Em seguida o grupo indicou como coordenador o João Balaio. Após algumas 

discussões ficou ratificada a criação de um documento à parte para criticar o trabalho do Sunao bem como 

suas conclusões, e deixar alguns exemplos de inconformidades, e finalmente pedindo para criticar o 

conjunto do trabalho. Houve várias manifestações dos presentes concordando com a proposta. A 

professora Iara sugeriu que a empresa se reunisse com o GTA a fim de que o grupo pudesse trocar mais 

informações com a mesma. Membros do grupo concordaram, porém ressalvaram que após o 

estabelecimento do escopo dos serviços não poderia haver mais acréscimos. Passou-se a fazer novas 

alterações ao TDR, sugeridas pela Dra. Socorro, com a inclusão de dispositivos legais vigentes na bacia. 

Além destas, a Dra. Socorro apresentou sugestões de alterações em todo o trabalho, aceitas pelo grupo e 

ao final se comprometeu a concluir a redação do mesmo. Registramos também que o João Gustavo enviou 

a contribuição aos membros do GTA, conforme combinado na reunião anterior, e que após análise por 

todos, o grupo entendeu adequado que a mesma fizesse parte do trabalho a ser apresentado pelo grupo. E 

não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 
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