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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 25 de agosto de 2016, às 09:30 h, na Câmara Municipal de Lajinha, na Rua 2 

Capitão Nestor Vieira de Gouveia, 31, Centro, Lajinha/MG, iniciou-se a 30ª Reunião 3 

Ordinária do CBH Manhuaçu. Dando início à reunião, a Sra. Juliana Vilela deu bom 4 

dia aos presentes, convidando a diretoria para compor a mesa, juntamente com 5 

autoridade da cidade. O Sr. José Manuel, representante do município de Lajinha, 6 

deu boas vindas aos presentes e relatou a importância da reunião para a 7 

preservação dos rios da Bacia. Dando continuidade à reunião foi passada a palavra 8 

para a diretoria, onde os mesmos agradeceram a presença de todos. O Sr. Senisi 9 

deu inicio a reunião com a conferência do quórum, confirmando a existência do 10 

mesmo. Prosseguindo a reunião, deu inicio ao primeiro ponto em pauta, leitura, 11 

discursão e votação da ata da reunião anterior. A Sra. Flávia Dias fez a leitura da 12 

ata, sendo esta aprovada por unanimidade pela plenária. O Sr. Ronevon 13 

representante da COPASA, solicitou o adiantamento do ponto de pauta sobre o 14 

Contrato de Gestão IBIO X IGAM, tendo em vista a necessidade de ausenta-se da 15 

reunião no período da tarde e informou aos presentes sobre a sua permanência no 16 

Comitê. O Sr. Ronevon informou que permanecerá no CBH até o final deste 17 

mandado e que será substituído por outro funcionário da COPASA.  O Sr. Gilson 18 

Gomes solicitou também a inversão da pauta, para falar sobre o “Programa Olhos 19 

D'água”, tendo em vista compromissos agendados no mesmo dia. Foi aprovada pela 20 

plenária as alterações da ordem da pauta. Dando continuidade à reunião, o Sr. 21 

Gilson Gomes, representante do Instituto Terra, falou sobre a execução do 22 

“Programa Olhos D'água”, que tem como foco principal a recuperação de nascentes, 23 

visando o aumento da disponibilidade de água. O Sr. Senisi pediu a colaboração dos 24 

membros nas mobilizações em seus municípios, tendo em vista que esta 25 

mobilização irá fortalecer o Programa. O CBH Manhuaçu comemora primeiros 26 

resultados da mobilização de produtores que participarão do “Programa Olhos 27 

D’água”, desenvolvido pelo Instituto Terra, em parceria com o Comitê. Foi passado 28 

para a segunda inversão de ponto de pauta, Contrato de Gestão IBIO X IGAM. O Sr. 29 

Ronevon Huebra deu detalhes aos membros sobre o andamento do processo de 30 

validação do novo Contrato, que ainda não foi assinado, em função do atraso pelo 31 

IGAM na análise da prestação de contas enviadas pelo IBIO AGB Doce e que tem 32 

gerado prejuízos para o andamento das atividades do Comitê, em função do 33 

contingenciamento de recursos da cobrança referentes ao ano de 2016. O Sr. 34 

Ronevon informou que o IBIO AGB Doce, que hoje possui contrato firmado com o 35 

IGAM, deve ser indicado pelos comitês da porção mineira da Bacia do Rio Doce, em 36 

assembleia extraordinária, para permanecer exercendo suas funções. A Sra. Flávia 37 

Dias pediu a palavra informando que a minuta foi criada e reformulada, na qual será 38 

apresentada na próxima plenária. O Sr. Eduardo Araújo, representante do IGAM, 39 

deu início aos próximos pontos em pauta, criação da Comissão Eleitoral e 40 

composição da Câmara Técnica Institucional e Legal para tratar do novo Regimento 41 

Interno do CBH. O Sr. Eduardo informou que o processo eleitoral deverá ser 42 
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encerrado até agosto de 2017, porém antes da concretização do processo eleitoral, 43 

o Comitê terá que adequar o Regimento Interno com a DN nº 52/2016 do CERH. O 44 

Sr. Eduardo informou que o IGAM decidiu juntar todos os regimentos, discutir e fazer 45 

um Regimento padrão para todos os comitês. Este Regimento padrão foi levado ao 46 

CERH, no qual obteve aprovação, resultando na DN 22/2016, que será utilizado 47 

como base para elaboração dos regimentos internos dos comitês mineiros. O Sr. 48 

Eduardo apresentou a importância das câmaras técnicas e se colocou a disposição 49 

para participar, demostrando a importância da representação de cada segmento. 50 

Para o processo eleitoral também deverá ser formado uma comissão com 51 

representação de todos os segmentos, que irá acompanhar o processo eleitoral 52 

(2017-2021). O processo eleitoral será coordenado pelo IGAM, porém acompanhado 53 

e analisado por está Comissão Eleitoral. O Sr. Eduardo Araújo fez uma 54 

apresentação de como será as etapas do processo eleitoral, sendo discutidos pelos 55 

membros. Prosseguindo a reunião, o Sr. Senisi deu inicio ao sétimo ponto em pauta, 56 

apreciação e votação do Termo de Parceira entre a empresa Pecuária Neutra 57 

Consultoria e Prestação de Serviços LTDA. e o CBH Manhuaçu. A Sra. Cíntia de 58 

Matos fez a leitura do termo de parceria para apreciação dos membros. O Sr. Senisi 59 

explicou que a parceria seria de 12 meses, podendo renovar por mais 12 meses. A 60 

parceria foi aprovada pela Plenária por unanimidade. Dando andamento à reunião 61 

foi passado para o ponto de pauta, formação da Comissão Eleitoral. O Sr. Senisi 62 

explicou a importância da formação da Comissão com antecedência, para que o 63 

processo seja bem criterioso. A Sra. Juliana Vilela, analista administrativo do IBIO 64 

AGB DOCE, explicou que a comissão deverá ser formada com representação de 65 

todos os segmentos, devendo ser enviada para o IGAM até o dia 23 de setembro. A 66 

Comissão ficou composta pelos seguintes membros: Evandro Carvalho Dornelas, 67 

Maria Teresa Nacif, Emilce Estanislau Fialho e Isaura Pereira da Paixão. O Sr. 68 

Senisi prosseguiu para a próxima deliberação, aprovação da composição da CTIL. 69 

Devido à urgência da formação da Câmara para a reunião do dia 18/08/16, em 70 

Ipatinga, a diretória fez um ad referendum que deverá ser referendada pela 71 

Assembleia. Esta Deliberação ad referendum revoga a deliberação de 2013, tendo 72 

em vista a criação de uma DN mais completa para todos os comitês mineiros. Foi 73 

feita a leitura da DN 33 pela Sra. Emilse. Juntamente com a apresentação da nova 74 

DN, foi exposto aos membros o ofício criado pela diretoria com a indicação oito 75 

membros, sendo quatro titulares Genilson Tadeu xx, pelo poder público, Flávia Dias 76 

xx, pela sociedade civil, Marcio Lima, poder público municipal, e Xerxes xx, poder 77 

público estadual, e quatro suplentes Emilce xxx, pela sociedade civil, Kildare de 78 

Lima Brandão, poder público estadual, Isaura Pereira Paixão, pelos usuários, e 79 

Gesse Antônio de Souza, pelo poder público estadual, para formar a CTIL. A DN 33 80 

e o ofício foram aprovados por unanimidade pela plenária. Dando seguimento a 81 

reunião, na parte da tarde, o Sr. Senisi apresentou aos membros um relatório da sua 82 

participação no ENCOB em Salvador. A Sra. Flávia Dias solicitou a palavra, na qual 83 

sugeriu a plenária que seja colocada no novo Regimento Interno à obrigatoriedade 84 
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de apresentação relatórios para membros que venham representar o Comitê em 85 

evento, estipulando um prazo de 30 dias após a realização do mesmo e sua 86 

exposição na próxima Assembléia do CBH, sobre pena de afastamento, por um ano, 87 

para realizar viagens representando o Comitê. A Sra Flávia falou da importância dos 88 

relatórios para os demais membros, pois somente desta forma o conhecimento 89 

adquirido nos eventos será dividida entre os demais. O Sr. Senisi deu seguimento a 90 

reunião passando para o próximo ponto em pauta, o V Encontro de Integração, que 91 

ocorrerá em Caratinga nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2016. A Sra. Isaura e 92 

Juliana Vilela apresentaram informações referentes à organização do V Encontro de 93 

Integração. O Sr. Senisi sugeriu que fosse usado o mesmo critério de escolha 94 

utilizado para o ENCOB, como são nove vagas, seria importante a diretoria e para 95 

as outras cinco fosse priorizado aqueles que ainda não participaram de encontros 96 

anteriores e levando em conta a frequência nas plenárias. O Sr. Senisi pediu aos 97 

membros que tem interesse que manifestassem. Foram escolhidos na Plenária os 98 

seguintes membros: Rita de Cassia Concedey; Evandro Carvalho Jucimara 99 

Louback; Maria Lucia Cristo; e, Gessé Antônio de Souza. Caso ocorra alguma 100 

desistência dois membros foram escolhidos para preencher a vaga em aberto: a Sra 101 

Maria Tereza e Sr. José Manoel. A Sra. Flávia Dias, fez uma apresentação sobre o 102 

Evento Carbono Zero (ECOz), que em parceria com o IBIO, estará fazendo um 103 

levantamento das atividades desenvolvidas em 2015 pelo Comitê, para promover o 104 

plantio de árvores com o intuito de neutralizar a emissão de gases gerados no 105 

deslocamento de membros do CBH Manhuaçu para participação em eventos do 106 

colegiado. O Sr. Senisi informou que colocará como ponto de pauta para a próxima 107 

reunião os quantitativos das atividades geradas pelo Comitê. Prosseguindo a 108 

reunião o Sr. Rodolfo Barbosa, dourando pela Universidade Federal de Viçosa, 109 

apresentou à Plenária, o andamento do projeto de doutorado, que propõe a 110 

elaboração de um plano de manejo para promover, entre outros pontos, a 111 

regularização da vazão do rio e diminuição da incidência de enchentes. O Sr. Senisi 112 

informou aos presentes a conclusão de mais 8 planos de saneamento básico, 113 

completando 16 planos de saneamentos entregues pelo CBH Manhuaçu. Foi 114 

proposto pelo presidente que o CBH se reunirá no dia 28 de setembro, em 115 

Manhuaçu, para discutir a assinatura do Contrato entre IGAM e IBIO AGB Doce, 116 

para a discussão da indicação do Instituto para exercer a função de entidade 117 

equipara às funções de agência de água e que com isso próxima reunião ordinária 118 

prevista para 05 de outubro, no município de São João do Manhuaçu, ficará 119 

comprometida, devido a sua proximidade, ficando de articular a definição de uma 120 

outra data entre a reunião de outubro e de dezembro. Esgotados os assuntos de 121 

pauta a reunião foi finalizada às 16:35h. 122 

Assinam esta ata: 123 

 124 

 125 



 

 

 

Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 07/12/2016 

 

 126 

 127 

 128 

 129 

Senisi de Almeida Rocha 130 

Presidente do CBH-Manhuaçu 131 


