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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINARIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 01 de junho de 2017, às 09h00, no Salão Paroquial, situado na Avenida Antônio 2 

Carlos, nº 144, Centro - ao lado da Matriz São Manoel – Mutum/MG, teve início a 34ª 3 

Reunião Ordinária do CBH Manhuaçu. O Sr. Karone Marllus, membro do Comitê e 4 

representante do município, deus boas vindas aos participantes, convidando a Diretoria 5 

do CBH Manhuaçu para compor a mesa, juntamente com as secretárias de Saúde e 6 

Educação de Mutum, Ana Lúcia e Sandra Gruter. Após a composição da mesa, os 7 

alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Gentil Simões Caldeira fizeram uma 8 

apresentação cultural para plenária. Dando início à reunião, o Sr. Senisi Rocha, 9 

presidente do CBH Manhuaçu, agradeceu a presença de todos, inclusive a do Sr. José 10 

Gomes, prefeito de Alto Caparaó. O Sr. Senisi entregou aos membros a nova versão do 11 

Regimento Interno do Comitê, juntamente com os novos cartões de votação. Foi 12 

verificada a existência de quórum na reunião pela Diretoria do Comitê. O presidente 13 

solicitou a inserção de um ponto de pauta, mudanças na logo do CBH, como o primeiro 14 

assunto após a Ata da reunião anterior, o que foi aprovado por todos. A Sra. Flávia Dias, 15 

secretária adjunta do CBH, deu início à leitura da Ata da 33º reunião ordinária, quando o 16 

membro Marcio Luiz Oliveira, pediu a dispensa da leitura, visto que a Ata havia sido 17 

enviada por e-mail, junto à convocação, foi quando a participante Aparecida Salles 18 

reivindicou que fosse feita a leitura para dar conhecimento àqueles que não estiveram 19 

presentes na reunião anterior e que para as próximas reuniões, havendo dispensa da 20 

leitura, pelo menos haja um resumo da reunião. Na sequência, o documento foi lido e 21 

colocado em discussão e em votação, sendo que o Sr. Gessé Antônio, a Sra. Rita de 22 

Cássia e a Sra. Emilce Muniz, se abstiveram da votação. A Ata foi aprovada pelos 23 

demais membros presentes na plenária. Em seguida, o Sr. Senisi apresentou aos 24 

membros a proposta de alteração da logo do Comitê, em que foi retirado o hífen, com o 25 

objetivo de deixar a logo mais limpa e melhorar a visualização da mesma. Foi colocada 26 

em votação a mudança da logo, sendo aprovada por unanimidade. O Sr. Karone fez 27 

uma apresentação sobre o município de Mutum e sobre o projeto de revitalização do Rio 28 

São Manoel, apoiado pelo CBH. Dando sequência à reunião, a Sra. Flavia Dias 29 

apresentou um relato sobre a sua participação no Fórum de Educação Ambiental, 30 

realizado em Brasília/DF. O Sr. Senisi falou do interesse em começar um trabalho de 31 

educação ambiental na Bacia do Doce, a partir de 2017. Em seguida, ele agradeceu ao 32 

Sr. Genilson, secretário de Meio Ambiente, pela brilhante recepção oferecida pelo 33 

município de Mutum. As Sras. Maria Aparecida e Emilce fizeram um relato das 34 

discussões realizadas nas reuniões da Câmara Técnica de Programas e Projetos, 35 
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ocorridas nos dias 19/04 e 11/05/2017. O Sr. Gilson Gomes, representante do Instituto 36 

Terra, perguntou à Câmara Técnica qual será a metodologia utilizada para os cálculos 37 

das caixas secas que serão construídas. A Sra. Emilce respondeu que estes cálculos 38 

serão elaborados de acordo com cada região. O Sr. Senisi falou que todos os 39 

municípios da Bacia poderão aderir ao projeto, mediante inscrição em um edital de 40 

chamamento, que será lançado pelo CBH. O Sr. José Gomes informou que o município 41 

de Alto Caparaó faz este tipo de trabalho e sugeriu que os trabalhos sejam 42 

contabilizados por hora/máquina e não por caixa construída. O Sr. Senisi respondeu 43 

dizendo que por hora/máquina ficaria muito complexo, devido à dificuldade de 44 

fiscalização do trabalho. Dando sequência à reunião, foi passado para o próximo ponto 45 

em pauta, relativo aos informes sobre o processo eleitoral. A Sra. Isaura Paixão 46 

informou que varias entidades ainda não entregaram as documentações. O Sr. Rander 47 

Tostes, representante da Cemig, fez uso da palavra informando que a certidão emitida 48 

no site do Igam sobre outorga, documento exigido para a inscrição dos representantes 49 

do segmento usuários, é de fácil acesso e pode ser impressa na hora. O Sr. Oseas 50 

Teixeira, secretário de Meio Ambiente de Resplendor, informou que não tinha 51 

conhecimento do processo eleitoral, pois o mesmo estava entrado no Comitê hoje, em 52 

substituição à senhora Marilia Pelegrini. O Sr. Senisi informou que deverá haver 53 

prorrogação do prazo para as inscrições, previsto para encerrar dia 03/06. Nos informes 54 

gerais, o Sr. Fernando Maldonado, secretário de Meio Ambiente de Aimorés, convidou 55 

todos para participar da 10ª Descida Ecológica do Rio Capim, programada para a 56 

Semana do Meio Ambiente, e a Sra. Rita Consedey convidou a plenária para a 2ª 57 

Romaria das Águas, que acontecerá na cidade de Caratinga, no dia 04 de junho, dando 58 

ênfase ao seminário que acontecerá na sexta-feira, dia 02. Dando continuidade, a Sra. 59 

Flavia Dias esclareceu dúvidas sobre o preenchimento da ficha do ECOz. Ainda nos 60 

informes, o Sr. Senisi falou sobre Encontro Nacional de CBHs, citando as normas da DN 61 

50 que trata dos critérios de participação. A Plenária decidiu que na próxima reunião 62 

serão escolhidos os nomes dos representantes do Comitê no evento, que acontecerá 63 

em novembro. Ao final, o Sr. Senisi falou sobre o Seminário de Saneamento Básico e 64 

enfatizou a importância da presença dos prefeitos no evento, principalmente a do 65 

prefeito de Alto Caparaó, informando que foi enviado ao CBH-Doce o ofício solicitando a 66 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para Alto Caparaó com recursos 67 

da cobrança federal. Este ofício será discutido pela CTIL do CBH-Doce, e, 68 

posteriormente, pela plenária daquele Comitê. Não havendo mais assuntos em pauta, a 69 

reunião foi encerrada. 70 
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Assina esta ata: 72 

 73 

 74 

Senisi de Almeida Rocha 75 

Presidente do CBH Manhuaçu 76 


