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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 07 de dezembro de 2016, às 09h, na AABB, localizada na Rua Drosa 2 
Pinheiro, s/n, Bairro Bom Pastor, cidade de Manhuaçu/MG, teve início a 31ª 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 as 5 
autoridades presentes. O Sr. Ronan Carneiro Costa, empresário local, fez uma 6 

apresentação sobre a iniciativa da empresa - uma seguradora de veículos - em prol 7 
do ambiente, em que a cada seguro vendido uma árvore é plantada. Dando 8 
prosseguimento à reunião, os alunos da Escola do Futuro, que ficaram em segundo 9 
lugar em um concurso local de teatro de rua sobre coleta seletiva, fizeram uma 10 
apresentação cultural. Finalizada a atividade, foi passada a palavra à Diretoria e às 11 

demais autoridades presentes, entre elas a promotora de Justiça Vanessa Maia 12 

Evangelista. Os mesmos agradeceram a presença de todos, fazendo algumas 13 

considerações. Durante a fala do presidente Senisi Rocha, a Sra. Valéria Abner, de 14 
Manhuaçu, informou aos presentes que a Política Municipal de Saneamento Básico 15 
do município, com base no Plano Municipal de Saneamento ainda não foi aprovada. 16 
Senisi informou que houve uma reunião em Governador Valadares com o Ministério 17 
Público para tratar da implementação dos Planos Municipais de Saneamento nas 18 
cidades pertencentes à Bacia do Rio Doce. Ele informou que durante a reunião com 19 
o Sr. Leonardo Maia, promotor de Justiça do Meio Ambiente, foi solicitado pelos 20 

presidentes a ajuda do órgão competente para que os planos municipais sejam 21 
efetivamente colocados em prática. Senisi deu início à pauta da reunião com a 22 

conferência do quórum, confirmando a existência do mesmo. Prosseguindo, passou 23 
ao ponto de pauta, sobre a análise da minuta do Contrato de Gestão IBIO X IGAM. 24 
explicou os impasses que ocorreram até a formulação da minuta do contrato de 25 

gestão. O Sr. Wagner Oliveira, representante do IGAM, apresentou o novo Contrato 26 

de Gestão entre IGAM e IBIO. Ele ressaltou os principais objetivos do contrato, 27 
programa de trabalho, obrigações e competências, recursos orçamentários e 28 
financeiros e os indicadores. Além disso, informou sobre o questionário de avaliação 29 
do IBIO, que deverá ser preenchido online pelos membros até o dia 11 de 30 

dezembro. A Sra. Flávia Dias fez a leitura do parecer da CTIL e da Deliberação 31 
Normativa 36/2016, que aprova a minuta do Contrato de Gestão a ser celebrado 32 
entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a entidade selecionada para 33 
desempenhar as funções de agência de água na Bacia Hidrográfica Águas do Rio 34 
Manhuaçu. Um dos membros presentes solicitou esclarecimentos sobre a revisão do 35 

contrato em um período de seis meses, prevista na deliberação.  O Sr. Senisi 36 
informou que a inclusão desse parágrafo foi um sugestão da diretoria do CBH 37 
Piracicaba, para que seja feita uma análise mais aprofundada do contrato e, caso 38 
necessário, um aprimoramento do mesmo, num prazo de seis meses, após a 39 

assinatura. Senisi colocou em votação o parecer da CTIL e a DN 36/2016. Os 40 
documentos foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, foi passado 41 
para o próximo ponto em pauta, referente à leitura, discussão e votação das atas da 42 

30ª Reunião Ordinária e 3ª Reunião Extraordinária do Comitê. A Sra. Juliana Vilela 43 
fez a leitura das atas, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade pela plenária. 44 
Em seguida, foi tratado o quinto ponto em pauta, a apresentação sobre o Programa 45 
Olhos D'água, feita por Gilson Gomes, representante do Instituto Terra. Gilson 46 
Gomes expôs aos presentes o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Instituto 47 
na região da Bacia do Manhuaçu. O Sr. Senisi prosseguiu para o próximo ponto em 48 
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pauta, em que foram apresentadas as atividades do Comitê Interfederativo. Ele 49 
também esclareceu dúvidas sobre a Fundação Renova, entidade criada para 50 

executar ações de recuperação da Bacia do Rio Doce com os recursos da sanção 51 
imposta à SAMARCO. Foram informados aos membros os nomes dos 52 
representantes do conselho consultivo da Fundação, que tem em sua composição 53 
membros do CBH-Doce. O Sr. Ronevon Huebra, representante da Copasa, informou 54 
que irá propor à diretoria do CBH-Doce um modelo de governança, de forma que 55 

tudo que for colocado no Conselho Consultivo venha a ser repassado a todos os 56 
membros dos comitês presentes na Bacia. Dando prosseguimento, Senisi passou 57 
para os próximos pontos: o calendário de reuniões e Plano de Trabalho do CBH 58 
Manhuaçu para 2017. Senisi propôs que as reuniões aconteçam a cada dois meses, 59 
na primeira semana do mês. As datas das reuniões ordinárias e o planejamento de 60 

trabalho foram definidos durante a reunião, sendo aprovadas pela plenária. Dando 61 
andamento à reunião, foi exposta pela Sra. Flávia Dias os critérios para o 62 

desempenho do ECOz – Evento Carbono Zero. Ela apresentou aos membros quais 63 
as metodologias e índices médios utilizados para fazer os cálculos da quantidade de 64 
carbono liberado durante as atividades do Comitê. O Sr. Ronevon informou que para 65 
cada tonelada de CO2 liberada na atmosfera será necessário o plantio de 13 árvores 66 

para zerar este consumo. Senisi passou para o próximo ponto em pauta, o balanço 67 
das atividades do Comitê em 2016. O presidente informou que apesar dos 68 

problemas, em especial a falta de repasse de recurso por parte do IGAM à agência, 69 
o saldo de avaliação do Comitê foi positivo, principalmente na dinâmica de atuação 70 
das atividades do Comitê. Prosseguindo, foi iniciado o próximo ponto em pauta, a 71 

discussão do questionário de avaliação do desempenho do IBIO enquanto entidade 72 
equiparada às funções de agência. A Sra. Juliana Vilela, representante do IBIO - 73 

AGB DOCE, explicou aos presentes a importância de preenchimento do formulário 74 

de avaliação e o objetivo do mesmo. Senisi propôs que seja feita uma dinâmica de 75 

avaliação no ano de 2017 para que os próximos resultados sejam mais eficientes. 76 
Ele fez a leitura e explicação das perguntas presentes no questionário. Não havendo 77 
dúvidas quanto ao preenchimento, foi passado para o último ponto em pauta, os 78 

assuntos gerais. Alguns membros fizeram alguns informes, entre eles o Sr. Senisi 79 
solicitou aos membros que utilizem a blusa e o colete do Comitê em eventos ligados 80 

ao meio ambiente, sendo muito importante utilizar estes materiais para levar a 81 
imagem e fortalecer a identidade do Comitê junto à sociedade. Senisi informou que 82 
se encontram no site do Comitê spots de rádio com temas relacionados à ação do 83 

CBH, sendo solicitado aos presentes que levem estes spots até as rádios locais dos 84 
municípios da Bacia do Rio Manhuaçu para ajudar na divulgação. Os membros que 85 
participaram do encontro de Integração, em Caratinga, fizeram um breve relato 86 
sobre o evento. Esgotados os assuntos de pauta a reunião foi finalizada às 16h35. 87 

Assina esta ata: 88 

 89 

 90 

 91 

Senisi de Almeida Rocha 92 

Presidente do CBH-Manhuaçu 93 


