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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
SAPUCAÍ.

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dez, iniciou-se às treze horas e
trinta minutos, a 4ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Sapucaí convocada em 02/09/10, realizada na Casa do Compadre Demercindo
Brandão, à Avenida Alvarina Pereira Cintra, nº65, Centro em Borda da MataMG. A reunião contou com a presença de 18 participantes entre conselheiros
titulares e suplentes do comitê, representantes da EMATER e da Prefeitura
Municipal de Eloi Mendes. A sessão foi aberta pelo Presidente Sr. Celem
Mohallem agradecendo a presença de todos e a Amanda da P. M. de Borda da
Mata pela acolhida. Celem iniciou relatando sobre o convênio entre a ONG
AEARSI e o CBH SAPUCAÍ. Dos 36 comitês mineiros somente 25 firmaram
convênio com a SEMAD, os outros 11 comitês estão tendo dificuldades devido à
falta de ONGs regulares. Dando continuidade ao assunto Celem destacou: 1- que
a execução do convênio está dando muito trabalho para os membros da ONG.
2 – que a promessa feita na eleição foi que a partir de agora têm outras pessoas
que vão assinar os cheques e os documentos do convênio pela ONG. Dia 04
(quatro) teve a eleição na ONG e foram eleitas outras pessoas para presidente e
tesoureiro. Quando da assinatura do Convênio, a SEMAD pediu que fosse
assinado antes do período eleitoral se não iríamos esperar até novembro, então
foi assinado pelo Celem convênio, tornando ele o gestor. Como resultado do
curso de prestação de contas do convênio em Belo Horizonte ficou uma
preocupação muito grande pois toda responsabilidade é da ONG. Com a criação
do Comitê do Grande e agência de bacia esse problema será resolvido. Em
continuação o pessoal da EMATER de Eloi Mendes pediu alguns minutos para
apresentação de um projeto de “UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS
FLORESTAIS” junto ao comitê pleiteando recursos do FHIDRO. Sr Claudio
Salim e Srta Andréia Praxedes fizeram a apresentação dizendo que é um projeto
de recomposição das matas não só no topo, mas nas nascentes, reflorestamento
ecológico, educação ambiental. “A situação do município em se tratando de
cobertura vegetativa é bastante critica, um município com 2 % de remanescentes
a nossa preocupação é fazer um trabalho de recuperação para que possamos
reverter esse quadro e com isso toda a bacia vai se beneficiar” argumentou
Andréia . O projeto de Unidade de Produção de Mudas Florestais no Município
de Eloi Mendes pretendem implantar um viveiro florestal com a finalidade de
criar uma produção de mudas (50 mil mudas/ano), visando atender as
necessidades básicas ligadas a conservação e a preservação ambiental pleiteando
recursos do FHIDRO com o apoio das entidades envolvidas, P. M. de Eloi
Mendes, EMATER, CBH-SAPUCAÍ, IEF, CODEMA, CMDRS (Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável) com custo estimado de
R$174.445.00. Seguindo a pauta Márcia Viana, analista de projetos, fez uma
apresentação sobre o FHIDRO para esclarecimentos do edital 2010. A idéia é
orientar esses projetos, somar esses conhecimentos com todos, é trazer projetos
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com qualidade para o comitê. As principais ações do FHIDRO no edital 2010
contemplam RS$ 30 milhões disponibilizados, sendo 3 milhões para sistema de
informações, 2 milhões para cadastro de usuários, 8 para recuperação de
nascentes, 5 milhões para saneamento, 10 milhões para seca e 2 milhões para
demanda espontânea. O edital vai até 15/11/10 e para os projetos passar pelo
comitê tem que ter uma deliberação aprovando o projeto, e não só uma
recomendação do comitê. Dando sequência ao próximo item da pauta, a questão
do Plano Diretor, foi verificado o quorum tendo 15 conselheiros participantes, Sr
Celem colocou a questão do „‟Ad referendum‟‟ de Santa Rita. Foi colocado em
votação para que sua decisão seja aprovada por essa assembléia. Aprovado por
unanimidade, então, deve ser feita uma deliberação normativa para ser enviado
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). Dentro ainda das
discussões do Plano Diretor fomos convocados à uma apresentação em Belo
Horizonte perante à Câmara Técnica (CT) do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CERH), onde estavam presentes 3 comitês para realizar a apresentação
do Plano Diretor: o Verde, o Sapucaí e o Jequitaí. O comitê enviou a Márcia e a
Patrícia para Belo Horizonte, mas infelizmente a reunião não obteve quorum,
por esse motivo não foi possível realizar a apresentação. Devido a ausência
repetida de entidades ligadas ao Poder Público Estadual e a Sociedade Civil, até
próxima reunião vamos enviar um oficio às entidades faltantes, pois daqui a
pouco teremos que aplicar o Regimento Interno. Precisamos trazer gente que
participa, por exemplo, a cidade de Pouso Alegre, a Faculdade de Direito, a
prefeitura. Outro item para aprovação são as atas das reuniões anteriores, do
processo eleitoral e da reunião de Santa Rita que foram enviadas por e-mail a
todos. Colocadas em votação as atas foram aprovadas. Em relação ao Convênio
SEMAD que foi assinado em 18/06/10, após 12 dias a metade da verba já estava
depositada numa conta na Caixa Econômica Federal. A diretoria do comitê e a
ONG, tomaram diversas atitudes sendo elas: 1- edital de contratação através de
carta convite do escritório de contabilidade com finalidade de realizar a escrituração
fiscal e a prestação de contas do convênio. A vencedora foi a empresa R & B
Contabilidade pelo valor de R$450,00 mensais. 2- A licitação da empresa para

confecção do site, B2ML por R$ 5.600,00; 3 - Processo Seletivo para
contratação de Pessoal, sendo que a seleção foi em 2 etapas, de titulação das
candidatas e da entrevista. Quanto da contratação das candidatas, tivemos 4
inscrições, sendo 1 analista de projetos que foi a Márcia e 03 para analista
ambiental sendo que a Patrícia foi a que pontuou melhor na entrevista. Fechamos
a pontuação no mesmo dia e no outro dia já estávamos providenciando a
documentação para contratação. Giancarlo perguntou se as contratadas são
funcionarias da ONG ou do Comitê? Sr. Celem esclareceu que são contratadas
pela ONG dentro do convênio do comitê e trabalham para os objetivos do
Comitê, pois o comitê não tem personalidade jurídica para contratá-las. Elas vão
trabalhar na sala do comitê na UNIFEI no horário das 12 horas às 18 horas. Toda
a documentação das contratações está disponível aqui e também na sede do
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comitê com a Cristina, só não podendo sair do local por se tratar de documentos
oficiais. Seguindo temos os relatos de reuniões e oficinas que o comitê
participou: 1- Audiência Pública dos Diques de Pouso Alegre, convocado pela
Prefeitura de Pouso Alegre e a UNIFEI, sendo apresentação do EIA-RIMA, que
está sendo submetido a SUPRAM de Varginha; 2- Participação no Fórum
Mineiro em São Lourenço, com a participação de Giancarlo, Amanda, Evandro,
Márcia, Cristina e eu Celem; 3- Participação de oficina do Plano Estadual de
Recursos Hídricos em Varginha; 4- Reunião em São Pedro/SP com comitês
mineiros e paulistas para formação do comitê federal do Rio Grande com
participação do Prof. Alexandre Santos da UNIFEI, Jocelei da Prefeitura de
Itajubá e eu Celem pelo comitê e pela ONG AEARSI. Foi formada uma
comissão de apoio para constituição do Comitê do Grande sendo os
representantes do CBH SAPUCAÍ, a P. M. ITAJUBÁ, SAAE de Cambuí e a
ONG AEARSI. Os comitês mineiros foram muito elogiados quanto à presença e
participação em especial ao CBH SAPUCAÍ pelo Igam na pessoa da Dra Luiza
de Marillac. Dando seqüência ao próximo item, o representante do comitê na
Apa Fernão Dias, Renato de Cambuí, solicitou sua recondução, pois já vem
participando a algum tempo e pediu que continuasse a ser o representante, em
consulta a plenária foi aceito por todos com a ressalva de que o representante
deve dar ciência periódica das decisões tomadas. O Comitê já está trabalhando
com as contratadas, Márcia e Patrícia em um projeto de Proteção de Nascentes,
sendo este um convênio com o IEF, Secretaria de Meio Ambiente de Itajubá,
ONG AEARSI e a EMATER. O projeto deve contemplar 20 propriedades, com
o IEF fornecendo todo o material, arame, mourões para trabalhar com os
proprietários rurais em dois bairros de Itajubá, Estância e Pedra Preta. Essa ação
o comitê não poderá perder, destacou o presidente Sr. Celem. E também no
projeto de Cadastro de Usuários do prof. Arthur que já estamos acertando
durante esta semana para trabalhar com ele. Em seqüência, Sr. Celem,
apresentou alguns convênios que o comitê assinou e está em andamento para
participação de algumas cidades da bacia, o Projeto Bacias Vivas da firma Asas
Produções que é uma carreta ambiental que vai contemplar 03 comitês mineiros
com teatro e educação ambiental. Outro convênio que o comitê assinou “Ad
referendum”, foi o programa ambiental da Petrobrás com o Grupo Dispersores
(ONG de Brasópolis). Continuando o Presidente deu ciência da apresentação
Plano de Ação, comentando sobre a divulgação do comitê na Câmara Municipal
de Itajubá, sendo bastante aplaudido pelos vereadores ali presentes. Este tipo de
divulgação será realizada em outras cidades como Santa Rita, Pouso Alegre e
Delfim Moreira, etc. Tales sugeriu que em cada agência da Copasa deveria ter
um mapa com um logo da prefeitura e do comitê com os nomes dos municípios
já que a atuação da Copasa é em quase todos os 48 municípios da bacia. Celem
completou que a idéia é aproveitar os representantes no comitê principalmente
da Copasa neste trabalho de divulgação do comitê.
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Nada mais tendo a tratar a presidência deu por, encerrada a reunião às dezesseis
horas e quarenta e cinco minutos e lavrada esta ata.

Borda da Mata, 15 de setembro de 2010

_________________________
Celem Mohallem
Presidente

_______________________________
Luiz Paulo Costa Barbosa
Secretário Executivo
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