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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINARIA DO CBH-MANHUAÇU 1 

No dia 13 de março de 2017, às 10 horas, na Escola Municipal Carolina Julia 2 

Pereira, situada na Avenida JK, 391, Centro, Manhumirim/MG, teve início a 32ª 3 

Reunião Ordinária do CBH-Manhuaçu. A Sra. Juliana Vilela deu início às atividades 4 

com a composição da mesa, composta pela diretoria do CBH-Manhuaçu e demais 5 

autoridades presentes, sendo: o presidente do CBH-Doce, Leonardo Deptulski; o 6 

secretário de meio ambiente de Manhumirim, Josimar Veiga; o diretor geral do IBIO 7 

– AGB Doce, Ricardo Valory; o presidente da Fundação Renova, Roberto Waack; e, 8 

a diretora executiva do Instituto Terra, Isabella Salton.  Abrindo as falas, o presidente 9 

do Comitê agradeceu à equipe da IBIO presente na reunião, parabenizando pela 10 

nota 10 recebida na avaliação junto à ANA. Ele agradeceu também à equipe da 11 

Prefeitura de Manhumirim pelo apoio dado à reunião; ao Instituto Terra, pela 12 

parceria com o Comitê; e ao presidente da Fundação Renova, citando que o 13 

Manhuaçu é o primeiro Comitê de Bacia visitado pela Fundação. Ele ressaltou 14 

também a presença do vice-prefeito de Manhumirim, Carlos Alberto Gonçalves, e 15 

dos prefeitos de Alto Caparaó, José Gomes, de Taparuba, Joaquim Carlos da Silva 16 

Pinto, Conceição de Ipanema, Grosmane Hermsdorff, e Ipanema, Walter Paulo de 17 

Oliveira. O presidente ressaltou ainda que o atraso da primeira reunião do ano 18 

ocorreu devido à demora do IGAM em analisar o novo Regimento Interno. Ao final, 19 

ele agradeceu a presença do professor do IF – Insituto Federal de Manhuaçu - 20 

Sudeste/MG, o Sr. David Rafael Quintão Rosa. Na sequência, foi informado pela 21 

Sra. Juliana Vilela que o diretor presidente do IBIO, Eduardo Figueiredo, que teria 22 

uma apresentação na pauta, recebeu uma convocação de última hora para reunião 23 

do Conselho da entidade, por isso não poderá comparecer. Diante disso, ele 24 

solicitou que apresentação seja incluída na próxima reunião. Feita a verificação do 25 

quórum, foi dado início as discussões da pauta. O Sr. Senisi colocou em votação a 26 

Ata da 31º Reunião Ordinária, realizada em dezembro de 2016. O Sr. Alexandre 27 

Ribeiro, representante da Prefeitura de Manhuaçu e o Sr. Gessé Antônio de Souza, 28 

representante da SEE, se abstiveram, pois não participaram da última reunião. 29 

Todos os demais presentes aprovaram a Ata apresentada. Dando continuidade, a 30 

Sra. Juliana solicitou a antecipação do ponto de pauta referente à aprovação do 31 

orçamento do IBIO - AGB Doce, tendo em vista que os representantes da IBIO 32 
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precisarão se ausentar mais cedo da reunião, devido a compromissos agendados 33 

anteriormente, em Governador Valadares. O Sr. Paulo Roberto Correa, 34 

representante da EMATER-MG, solicitou a inserção do ponto de pauta para tratar do 35 

projeto Águas das Matas de Minas. Foi aprovada pela plenária as alterações 36 

solicitadas na pauta. Dando início às apresentações relacionadas ao rompimento da 37 

Barragem de Fundão, foram convidados para compor a mesa de debates: Sr. 38 

Roberto Waack, pelra Fundação Renova; Sr. Leonardo Deptulski, CBH Doce e 39 

Comitê Interfederativo (CIF); Sr. Ronevon Huebra, Câmara Técnica de Segurança 40 

Hídrica e Qualidade da Água do CIF; Flávia Dias, participante do Workshop sobre 41 

manejo de rejeito promovido pela Renova; Isabella Salton, diretora executiva do 42 

Instituto Terra; e, Sr. Senisi Rocha, membro do Conselho Consultivo da Fundação 43 

Renova. O Sr. Roberto Waack fez uso da palavra e deu início a sua apresentação, 44 

com o tema: “Recuperação do Rio Doce após o rompimento da barragem de 45 

Mariana”.  Logo em seguida, o Sr. Leonardo Deptulski apresentou as atividades 46 

desenvolvidas pelo CIF. Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Flávia Dias, 47 

representante da Aguapé, fez um relato da sua participação no Workshop sobre 48 

manejo de rejeito da calha do Doce. A Sra. Isabella Salton fez uso da palavra, 49 

ressaltando o grande apoio do Comitê para que o projeto de recuperação de 50 

nascentes na Bacia do Rio Doce seja concluído. Após as apresentações, os 51 

membros fizeram indagações aos palestrantes. O Sr. Gessé Antônio mencionou que 52 

as propostas estão muito boas, porém, a realidade é um pouco divergente do 53 

panorama apresentado. Segundo ele, no cenário internacional, situações 54 

semelhantes, e até mesmo mais graves, foram resolvidas de maneira bem mais ágil. 55 

Ele também destacou que os projetos de recuperações de nascentes vêm sendo 56 

executados antes da tragédia. Em seguida, a Sra. Maria Aparecida Salles, 57 

convidada, falou que participou da elaboração do PIRH e, por isso, fica preocupada 58 

com os produtores pertencentes à Bacia. A Sra. Maria Lúcia de Cristo, representante 59 

do Sindicato dos Trabalhadres Rurais de Simonésia, mostrou sua preocupação com 60 

a questão da agricultura familiar e relembrou sobre a reunião que aconteceu em 61 

Caratinga, em que o promotor Leonardo Maia mencionou que a tragédia de Mariana 62 

não foi um acidente, mas um crime. O Sr. Roberto e o Sr Leonardo responderam às 63 

perguntas dos membros. Senisi Rocha esclareceu, entre outros assuntos, ao 64 



 

 

 

Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 25/04/2017 

 

membro Gessé Antônio que as ações da Samarco anteriores a tragédia não tem 65 

relação com o pós-tragédia. Dando prosseguimento a reunião, o Sr. Miqueias Kaleb, 66 

analista financeiro da IBIO, apresentou a proposta de orçamento anual para a 67 

Agência, explicando que esta aprovação nas plenárias dos comitês mineiros da 68 

Bacia do Doce está condicionada ao novo Contrato de Gestão entre IBIO e IGAM. O 69 

orçamento foi colocado em discussão, sendo a proposta aprovada de forma 70 

unânime. Em seguida, fez o uso da palavra o Sr. Paulo Correa, da EMATER-MG, 71 

convidando o Sr. Jocimar Lopes, gerente do SICOOB Credicaf, agência Martins 72 

Soares, para apresentar à plenária o Projeto Águas das Montanhas de Minas. Na 73 

oportunidade, o Sr. Jocimar agradeceu ao Instituto Terra por ter cedido mudas de 74 

plantas para a elaboração do Projeto e explicou a dinâmica da iniciativa. Depois, 75 

Paulo convidou Tiago Braga, extensionista da EMATER, para falar da sua 76 

especialização em construção de caixas de retenção de sedimentos. Dando 77 

sequência, o presidente do Comitê solicitou a compreensão de todos para fazer 78 

inversão de pauta, antecipando a apresentação sobre o Programa Olhos D’água. A 79 

Sra. Isabela Salton falou sobre doações recebidas pelo Instituto Terra para a 80 

execução dos projetos e o andamento dos trabalhos. Foi apresentada a equipe de 81 

seis técnicos do Programa, pelo coordenador e membro do CBH, Gilson Gomes, 82 

quando Senisi ressaltou o brilhante trabalho feito e a bem sucedida parceria com o 83 

Comitê. Dando sequência à reunião, a Sra. Juliana Vilela fez a apresentação sobre 84 

Programa P31 e, logo após, o Sr. Senisi Rocha fez a entrega dos produtos do P31 85 

ao Sr. Fernando Maldonado, secretario de Meio Ambiente de Aimorés. A Sra. Maria 86 

Aparecida Salles comentou de que a cidade de Manhuaçu estava prevista para 87 

receber os produtos do P31. Diante do questionamento, a Sra. Juliana Vilela ficou de 88 

verificar com o setor técnico do IBIO porque o município não foi contemplado. Dando 89 

prosseguimento, o Sr. Eduardo Costa, analista de projetos do IBIO, apresentou 90 

proposta para a realização de Seminário de Saneamento Básico na Bacia do 91 

Manhuaçu. O Sr. Senisi falou que foi realizada uma reunião da Diretoria do Comitê 92 

com a Diretoria do IBIO, na cidade de Mutum, no dia 03-03-17, a fim de planejar as 93 

etapas do Seminário, dentre outros, ficando estabelecido que cada município da 94 

Bacia vai escolher três representantes para participar do evento. O Sr. Genilson 95 

Tadeu, vice-presidente do Comitê, destacou que o CODEMA e as secretarias de 96 
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Meio Ambiente devem andar juntos para a realização das ações. O Sr. Senisi fez 97 

uso da palavra citando que o município de Lajinha seria um local estratégico para a 98 

realização do Seminário, proposta que foi aprovada pelo plenário. A data do evento 99 

ainda será definida. O Sr. Senisi Rocha informou à plenária sobre o andamento do 100 

Projeto de Resgate da Memória do Comitê e, em seguida, fez uma apresentação 101 

sobre as visitas às prefeituras e veículos de comunicação das cidades pertencentes 102 

à Bacia do Rio Manhuaçu. Prosseguindo, a Sra. Juliana que apresentou as ações de 103 

comunicação e também o Portal de Transparência dos recursos arrecadados com a 104 

cobrança pelo uso da água. Em seguida, a Sra. Flavia Dias relatou sua participação 105 

no Fórum Mineiro, realizado na cidade de Belo Horizonte. Dando continuidade, a 106 

Sra. Juliana Vilela fez uma apresentação sobre a situação da cidade de Alto 107 

Caparaó, que manifestou interesse em receber o Plano Municipal de Saneamento 108 

Básico custeado pelo Comitê.  A Sra. Juliana esclareceu que o município de Alto 109 

Caparaó não pôde ser contemplado com recurso estadual, tendo em vista que, 110 

segundo o mapa do IGAM, ele não consta como pertencente à Bacia do Manhuaçu, 111 

tendo em vista que a área localizada dentro da bacia é muito pequena – cerca de 112 

1,5%. Porém, devido a uma brecha na lei federal, o município consegue ser 113 

contemplado com o Plano por meio da cobrança federal. No entanto, para isso, é 114 

necessário que seja aprovado na plenária do CBH-Manhuaçu e, depois, 115 

encaminhado à diretoria do CBH-Doce para aprovação em plenária. Sobre o tema, o 116 

Sr. Ronevon Huebra destacou que existem grandes afluentes que deságuam no Rio 117 

Manhuaçu oriundos de Alto Caparaó, como é ocaso do Rio José Pedro. Em 118 

sequência, fez uso da palavra o Sr. Rafael Santana, secretário de Meio Ambiente de 119 

Alto Caparaó. Em sua fala, ele defendeu a necessidade da elaboração do Plano 120 

Municipal de Saneamento. O Sr. Rafael informou que o município gastou cerca de 121 

R$ 70 mil com o plano de despoluição do Rio José Pedro, não havendo recursos no 122 

município para elaboração do Plano Municipal de Saneamento. O tema foi colocado 123 

em votação, sendo aprovado por unanimidade pela plenária do CBH-Manhuaçu e 124 

prosseguirá para análise na plenária do Doce, no dia 24/03/2017, na cidade de 125 

Governador Valadares. Em seguida, o Sr. José Gomes, prefeito de Alto Caparaó, 126 

agradeceu à plenária pela aprovação da elaboração do Plano Municipal de 127 

Saneamento Básico. Dando prosseguimento à reunião, foi passado para o próximo 128 
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ponto em pauta, a realocação de recursos dos programas (P.12), (P.42), (P.52). O 129 

Sr. Eduardo Costa, analista de projetos do IBIO, apresentou os programas para a 130 

plenária e mostrou a planilha com os valores atualmente investidos nos três 131 

programas. Em seguida, apresentou a proposta de realocação.  De acordo com a 132 

nova sugestão, os recursos de origem federal (ANA) e estadual (IGAM) atualmente 133 

alocados no Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52), referentes 134 

aos anos de 2016, 2017 e 2018, serão transferidos integralmente para o Programa 135 

de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos (P.12). O Sr. Senisi Rocha 136 

esclareceu sobre a relocação das verbas dos programas que serão investidos, 137 

principalmente, justificando a necessidade de se investir em técnicas de infiltração 138 

de águas pluviais. Sr. Genilson Tadeu, vice-presidente do Comitê, comentou a 139 

importância do programa P.42 (Programa de Universalização do Saneamento 140 

Rural), ressaltando a importância da criação de eco pontos para a coleta de resíduos 141 

sólidos e sugeriu que os mesmos poderão ser feitos de escora de eucalipto. Diante 142 

do exposto, foi colocada em votação a Deliberação Normativa nº 39/2017, que 143 

aprova a realocação de recursos do P.52 para o P.12, nos anos de 2016, 2017 e 144 

2018. O documento apresentado foi aprovado por unanimidade. Dando 145 

prosseguimento, foi iniciado o próximo ponto: a criação de Câmara Técnica de 146 

Programas e Projetos. O Sr. Senisi Rocha explicou a importância da criação da 147 

CTPP para acompanhamento dos programas e projetos em desenvolvimento na 148 

Bacia e sugeriu que a mesma seja composta por quatro pessoas de conhecimento 149 

técnico.  O Sr. Eduardo Araújo, representante do IGAM, explicou o funcionamento 150 

das câmaras técnicas. Foi aprovada pela plenária a criação da CTPP sendo 151 

indicados os seguintes membros: Emilce Estanislau Fialho, Alexandre Ribeiro, 152 

Josimar de Moura Veiga, Marcio Lima de Amaral, Geraldo Pereira Ramos, Francislei 153 

Melo (indicado pela Coperativa Aguapé), Maria Aparecida Salles Franco (indicada 154 

pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu). Após a criação da CTPP, foi 155 

apresentado pelo Sr. Senisi a importância da criação de um Grupo de Trabalho para 156 

avaliar o desempenho dos membros do Comitê. Este grupo tem como objetivo 157 

premiar os membros mais frequentes nas reuniões do Comitê, que levam o nome do 158 

CBH-Manhuaçu às reuniões e eventos da comunidade e que contribuem com a 159 

divulgação das ações do CBH. Será criada uma tabela de pontos, onde cada ação 160 
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terá uma pontuação diferente. Os membros indicados pela plenária para compor o 161 

GT são: Isaura Paixão, Karone Marllus e Gesse Antônio.  A criação do GT foi 162 

aprovada por unanimidade pela plenária. Nos assuntos gerais, o Sr. José Manoel, 163 

representante do Conselho do ITA, relatou as ações desenvolvidas pelo mesmo, 164 

referente ao saneamento básico, convidando os demais membros para conhecer a 165 

Fazenda Alegria. Foram convidados à frente os novos membros para receber das 166 

mãos da diretoria do CBH-Manhuaçu o kit de membro. Esgotados os assuntos de 167 

pauta a reunião foi finalizada às 17h25. 168 

Assina esta ata: 169 

 170 

 171 

Senisi de Almeida Rocha 172 

Presidente do CBH-Manhuaçu 173 


