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

No sexto dia do mês de outubro de 2011, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Bacia 
Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu, no auditório do Instituto Terra, na Fazenda Bulcão, em 
Aimorés/MG. Após a verificação de quorum, a presidenta do Comitê, Isaura Pereira da Paixão, 
abriu oficialmente a reunião, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. Em 
seguida, passou a palavra para Aparecida Salles que apresentou o edital do FHIDRO para o ano 
de 2011, ressaltou a importância dos projetos para a bacia do Rio Manhuaçu. Foram 
enfatizadas as linhas de ação para a bacia na área de cadastro de usuários, convivência com 
cheias e saneamento, respectivamente. Após a apresentação do edital, foi apresentada a 
minuta da Deliberação Normativa nº 03 de 2011, que estabelece as prioridades nas linhas de 
ação dos projetos que serão encaminhados ao FHIDRO por meio do comitê. O plenário 
deliberou as prioridades dos projetos que serão desenvolvidos, sendo alta: cadastro de 
usuários; convivência com as cheias; saneamento e recuperação de nascentes, áreas de 
recarga hídrica, áreas degradadas e revegetação de matas ciliares; média: estudo de 
enquadramento de corpos d’água; estudo de flexibilização da vazão outorgável e 
disponibilidade hídrica; demanda espontânea; baixa: estudos de impactos de mudanças 
climáticas nos recursos hídricos; monitoramento de ecossistemas aquáticos; e, não 
prioritária: convivência com a seca e mitigação da escassez. Após mudanças a presidenta 
Isaura pôs em votação a aprovação da DN nº 03/2011, sendo aprovada por unanimidade. Em 
seguida, o secretário executivo Senisi Rocha realizou a leitura da ATA da ultima reunião, 
realizada em Lajinha/MG. A presidenta Isaura, pôs em votação a aprovação da ATA, que foi 
aprovada pelo plenário. A presidenta Isaura indicou e incentivou que o plenário faça a leitura do 
manual do conselheiro, posteriormente enviado aos conselheiros via e-mail. Foram atualizados 
alguns dados dos conselheiros na listagem o DO6. Senisi relatou brevemente sua tentativa de 
angariar fundos para desenvolver projetos através de verbas concedidas pela FUNASA em uma 
reunião realizada em Belo Horizonte, onde ele representou o Comitê. A presidenta Isaura 
solicitou à secretária que enviasse correspondência para os membros/entidades que ainda não 
participaram das reuniões. Isaura passou a palavra para Valéria, secretaria interina do Comitê, 
que passou a explicar como funciona a CTIL – Câmara Técnica Institucional Legal, com o intuito 
de esclarecer aos conselheiros a necessidade de sua criação, após breve explicação, foi 
projetada a minuta da DN 04/2011, que Institui, em caráter permanente, a Câmara Técnica 
Institucional e Legal do Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu – CTIL-
Manhuaçu. Após a leitura da minuta e feitas as alterações pertinentes, a presidenta Isaura 
colocou em votação a aprovação da DN 04/2011, que foi aprovada por unanimidade. A 
presidenta Isaura encerra a reunião agradecendo a todos os conselheiros por se fazerem 
presentes e confirma a próxima reunião para o dia 10 (dez) de novembro de 2011, na Câmara 
Municipal de São João do Manhuaçu/MG. Nada mais havendo a tratar foi redigida a presente 
ata e que após aprovada, será assinada pela diretoria deste Comitê. Aimorés, 06 de outubro de 
2011. 
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