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

Aos dois dias do mês de agosto de 2011, realizou-se a primeira reunião ordinária do Comitê de Bacias 

Hidrográficas Águas do Rio Manhuaçu (CBH-Manhuaçu), no auditório do Parque Nacional do Caparaó, 

na cidade de Alto Caparaó-MG. A presidente interina Isaura Pereira da Paixão abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos, parabenizando o esforço dos conselheiros que se fizeram presentes. 

Em seguida, a chefe do Parque Nacional do Caparaó, Thaís Farias Rodrigues, reiterou as boas vindas e 

ressaltou a importância do Parque na conservação das nascentes da região, a mesma pediu licença a 

plenária para se ausentar da reunião devido a um incêndio que estava ocorrendo na área do Parque. A 

presidente interina passou a palavra ao ex-presidente do CBH-Manhuaçu, Ronaldo Lopes, prefeito da 

cidade de Manhumirim, que relembrou algumas dificuldades de seu mandato e falou sobre a 

importância do comitê para a região. Ele encerrou desejando boa reunião a todos. Foi registrada a 

presença dos representantes do IGAM: Wiliam Giovanni de Moura Melo, Débora de Viterbo Oliveira, 

Luíza de Marilac e Nívio Dutra. Luisa de Marilac se manifestou agradecendo o empenho e dedicação da 

presidente Isaura ao Comitê, trouxe os cumprimentos do secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais 

Adriano Magalhaes e a Diretora do IGAM Cleide Isabel Pedrosa de Melo. Luíza citou as dificuldades de 

se compor o Comitê e a importância desta formação, retornando o trabalho e colocando o mesmo no 

ritmo dos demais da Bacia do Rio Doce. Após uma breve explanação, Luíza de Marilac deu inicio a 

leitura do ato de posse da nova composição do comitê. Ela citou a mudança que houve na vigência do 

mandato de dois para quatro anos, após as próximas eleições municipais. Com a leitura do ato os 

conselheiros foram empossados oficialmente e depois convidados a assinar o ato de posse. Após o 

intervalo para o lanche, deu-se continuidade a reunião, com a eleição da diretoria, Luiza de Marilac 

retoma a palavra citando um trecho do regimento interno, artigo 12 que diz: “A Diretoria será constituída 

por um Presidente, um Vice-presidente, um Secretário-executivo, e um Secretário-executivo Adjunto, 

eleitos pelo plenário, dentre os membros do Comitê”. Senisi de Almeida Rocha, representante do poder 

publico municipal, tomou a palavra e propôs a seguinte chapa: Isaura Pereira da Paixão representante 

dos usuários, como Presidente; João Batista Mendes de Abreu, representante do poder público 

municipal, como Vice-presidente; Senisi de Almeida Rocha, representante do poder público municipal 

como Secretário, e Shandler Correa da Silva, representante do poder público municipal, como 

Secretário Adjunto. Não houve formação de outra chapa, os candidatos foram eleitos por aclamação 

com maioria absoluta de votos.  A diretoria passa a coordenar a reunião, a presidente eleita Isaura toma 

a palavra, agradece a confiança e pede ajuda de todos no fortalecimento do Comitê. Após a palavra da 

presidente eleita, devido ao horário avançado, Luiza de Marilac propôs à plenária adiar para outra 

ocasião a palestra “O Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu e seu papel na gestão dos 

recursos hídricos”, já que havia assuntos na pauta de maior importância e que precisavam das 

deliberações da plenária. Com o consentimento de todos os conselheiros, adiantou-se o assunto do dia 

seguinte, havia um impasse com relação à procura da entidade equiparada, a plenária teria que decidir 

entre procurar uma entidade não governamental habilitada para que pudesse receber a verba do Fundo 

de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável, destinada aos comitês e que assumisse a 

secretaria executiva do comitê, ou esperar a assinatura do contrato do Comitê de Bacias Hidrográficas 

do Rio Doce com o IBio – Instituto BioAtlântica, entidade escolhida na Câmara Técnica de Integração 

como Agência de Bacias Hidrográficas do Rio Doce, a presidente Isaura colocou o assunto em votação 

e a plenária decidiu por esperar a consolidação da IBio como Agência de Bacia.  Marilac expôs a 

urgência de se aprovar o plano de trabalho preliminar, documento que rege as ações do comitê durante 

o período de um ano e repassado para a Agência para que seja executado, diante da importância do 

documento o secretário eleito Senisi pediu que se fizessem cópias para a plenária e sugeriu que a 

votação fosse adiada para o dia seguinte, para que os conselheiros pudessem conhecer o documento e 

se necessário fazer alguma alteração. Em seguida, a presidente Isaura, tomou a palavra justificando a 

ausência do Capitão Jesus, da PMMG, e ressaltou seu apoio e parceria em todos os momentos. Sem 

mais assuntos a serem discutidos neste dia, a presidente Isaura encerra a reunião agradecendo a 



presença de todos e refirmando o convidando para as atividades do dia seguinte.  Nada mais havendo a 

tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros presentes. 

Alto Caparaó, 02 de Agosto de 20011. 

 

PODER PÚBLICO ESTADUAL 

Nome Entidade   

Alaor Magalhães Junior IEF   

Gessé Antônio de Souza  SER   

Genilson Tadeu Silva  IMA   

Gláucio José Gabriel Bahia PM- MG   

Wyllian Giovanni de Moura Melo  IGAM   

Paulo César de Assis Pires  EMATER   

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

Carlos Henrique Cruz PM Manhuaçu   

João Lopes Soares PM Manhuaçu   

Edmilson de Oliveira  PM Manhumirim   

Valdir Cesar Emerick  PM Durandé   

João Batista Mendes de Abreu  PM Lajinha   

Geli Eber da Silva PM Lajinha   

Senisi de Almeida Rocha  PM Reduto   

Shandler Correa da Silva PM Mutum   

USUÁRIOS 

Paulo Cezar Hubner de Souza  SAAE- Ipanema   

Ronevon Huebra da Silva  COPASA   

Bremes Salvador Dias  COPASA   

Cíntia de Matos Mesquita  COOCAFÉ - Lajinha   

Fabio Jose Fonseca SAAE- Lajinha   

Valter Batista de Almeida SAAE- Lajinha   

Isaura Pereira da Paixão Sind. Prod.Rurais Mçu  

Gérson Fernandes de Carvalho SAAE _ Aimorés   

Getulio de Souza SAAE - Reduto   

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

Benoni da Paixão Ass. C. B. São Vicente   

Maria das Graças Rodrigues  Ass. C. B. São Vicente   

Emilce Estanislau Fialho  CEM   

Maria Celeste da Silva  Ass. M. C. São Sebastião   

Ronaldo Demétrio da Silva APAM   

Carlos Leandro de Souza Mendes  FACIG   

Sandra Cerqueira Hott Nery    AAF Cór das Nascentes   

Jesus de Abreu Gomes AAF Córrego das Nascentes   

José Manoel da Silva  Conselho C, Itá   

João Antonio da Silva  Conselho C, Itá   

Loren Barreto de Paula  Ong Pró Rio Mçu   

Marilene Praxedes de Souza Alves  Ass. M. C. São Domingos   

 


