
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS ÁGUAS DO RIO MANHUAÇU 

No primeiro dia do mês de setembro de 2011, realizou-se a reunião extraordinária do Comitê 

de Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu, na Câmara de Vereadores de Lajinha – MG. A 

reunião foi aberta pelo secretario executivo do Comitê, Senisi de Almeida Rocha, o qual deu as 

boas vindas agradecendo a presença de todos. Senisi convidou a mesa à presidenta do 

comitê, Isaura Pereira da Paixão, o segundo secretário, o Shandler Correa, Geli Eber da Silva, 

que representou vice-presidente, João Batista. Todos deram uma palavra de agradecimento e 

boas vindas aos conselheiros e demais presentes. A presidenta Isaura Paixão toma a palavra e 

prosseguiu na pauta da reunião, fazendo uma ressalva, que se tudo corresse bem, a reunião 

se daria por encerrada antes do horário do almoço. O secretário executivo, Senisi, passou para 

a leitura da ata das duas reuniões anteriores, dos dias dois e três de agosto, respectivamente. 

Após a leitura a presidenta submeteu as atas à aprovação do plenário, o qual unanimemente 

aprovou as duas atas. Senisi, propôs que a partir daquela reunião, as próximas atas fossem 

enviadas e aprovadas por e-mail pelos conselheiros e assinadas apenas pela diretoria, para 

facilitar a coleta de assinaturas e agilizar as reuniões, a presidenta Isaura, colocou em votação 

para o plenário, que em sua maioria aprovou a proposta. Sérgio Leal, Analista do IGAM toma a 

palavra e apresenta o histórico do processo de seleção da entidade delegatária a partir do 

Edital Conjunto n° 01/2011. Ele explicou que foi formada uma comissão julgadora com 

representantes de todos os segmentos de todos os comitês das sub-bacias do Rio Doce. A 

única entidade que apresentou os documentos completos foi o Instituto BioAtlantica – IBio. E 

foi assim apresentada como candidata.  Após os esclarecimentos, a palavra foi passada Ao Sr. 

Carlos Brasileiro, representante do IBio, que passou a apresentar os currículos dos diretores da 

instituição e as funções atribuídas ao IBio enquanto Agência de bacias. Em seguida, Aline 

Tristão, também representante da IBio, passou a uma apresentação da atuação da empresa no 

mercado. A presidenta Isaura incentivou os presentes para que questionassem os 

representantes da entidade. Senisi tomou a palavra e prosseguiu com a leitura da minuta da 

Deliberação Normativa 02/11, que aprova o Instituto BioAtlantica como entidade equiparada à 

Agencia de Bacias do Comitê de Bacias Hidrográficas Águas do Rio Manhuaçu. Realizadas 

algumas alterações gramaticais no corpo do texto, a presidenta Isaura pôs em votação a 

aprovação da Deliberação Normativa. A DN foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 

Senisi, ainda apresentou ao plenário as alterações que foram realizadas no plano de trabalho 

que foi enviado posteriormente ao IGAM. O Analista Ambiental do IGAM, Sergio Leal, 

apresentou a minuta do contrato de gestão onde assinam o IBio, a SEMAD, o IGAM e os 

presidentes dos sete comitês que compõe a Bacia do Rio Doce. Após a apresentação da 

minuta, a presidenta Isaura propôs a votação e a minuta foi aprovada pelo plenário. Conforme 

ficou combinado, a reunião deu-se por encerrada ainda na parte da manhã, a presidenta 

Isaura, agradeceu a presença de todos e convocou a próxima reunião para os dias 05 e 06 de 

outubro de 2011, no Instituto Terra, no município de Aimorés. Nada mais havendo a tratar foi 

redigida a presente ata a qual será repassada por e-mail aos conselheiros e após aprovada, 

será assinada pela diretoria deste Comitê. Lajinha, 01 de setembro de 2011. 
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