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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINARIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 01 de agosto de 2017, às 09h00, no auditório do centro de saúde, em 2 

Taparuba/MG, teve início a 35ª Reunião Ordinária do CBH Manhuaçu. O Sr. Senisi 3 

Rocha, presidente do Comitê, deu boas vindas aos membros, convidando a diretoria 4 

do CBH Manhuaçu para compor a mesa, juntamente com o prefeito de Taparuba, 5 

Joaquim Carlos da Silva Neto. Dando início à reunião, o Sr. Senisi Rocha agradeceu 6 

a presença de todos e solicitou a Sra. Isaura que o ajudasse na verificação da 7 

existência de quórum, que foi confirmada. Em seguida, o prefeito, Sr. Joaquim 8 

Carlos e a funcionária Gilmara Souza, deram boas vindas a todos e fizeram uma 9 

breve apresentação do município. O presidente deu início à leitura do resumo da Ata 10 

da 34º reunião ordinária, aprovada pelos membros presentes. Em seguida, os Srs. 11 

Senisi e Ronevon fizeram um relato sobre a participação no 47º Congresso da 12 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), evento 13 

em que representaram o CBH-Doce. Dando sequência, o Sr. Senisi apresentou o 14 

relato da 2ª Romaria das Águas, realizada na cidade de Caratinga. Ainda sobre este 15 

evento, o Padre João destacou a importância e sucesso da participação dos 16 

membros do CBH. O Sr. Senisi explicou que, infelizmente, o Comitê foi 17 

impossibilitado de realizar o apoio financeiro à Romaria, conforme deliberado na 18 

ultima plenária, tendo em vista que a assessoria jurídica do IBIO informou que os 19 

comitês não podem apoiar ações de cunho religioso. Em seguida, o Sr. Senisi 20 

informou que a apresentação da Sra. Flavia Dias sobre a participação da mesma no 21 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacia será realizada próxima plenária. Ato contínuo, o 22 

Sr. Senisi Rocha falou à plenária sobre sua participação no Conselho Consultivo da 23 

Fundação Renova. Ele informou que está no Conselho representando o CBH-Doce 24 

e fez um breve relato sobre a criação e ações da Fundação Renova na Bacia, além 25 

de apresentar materiais de comunicação da Fundação. Logo após, o Sr. Senisi 26 

apresentou a Deliberação Normativa do CBH-Doce que define as normas para 27 

participação no ENCOB. Foram definidos durante a plenária os membros que irão 28 

representar o CBH Manhuaçu no evento, sendo: Sr. Senisi Rocha, representando a 29 

sociedade civil, e Sra. Isaura Pereira da Paixão, pelos usuários. Os interessados do 30 

Poder Público, Fernando Maldonado e Josimar Veiga, vão se reunir e definir quem 31 
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irá representar o segmento. Também ficou definido que a Sra. Maria Lucia de Cristo, 32 

representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia, ficará como 33 

suplente, caso a sugestão do CBH-Caratinga em ampliar o número de participantes 34 

no Encob seja aprovada na reunião do CBH-Doce. A proposta prevê que os comitês 35 

possam levar ao Encob 04 (quatro) participantes, sendo o presidente e outros três 36 

representantes, um de cada segmento, sem excluir o segmento do presidente. O Sr. 37 

Senisi apresentou aos presentes a programação da 51ª do Fórum Mineiro de CBHs, 38 

que ocorrerá em Araçuaí/MG, e perguntou se algum membro tem interesse em 39 

participar do evento, que ocorrerá nos dia 16, 17 e 18 de agosto. Manifestaram 40 

interesse: Isaura Paixão, Senisi Rocha e Áureo Adriano da Silva. Dando 41 

continuidade, o Sr. Senisi falou sobre a Câmara de integração (CTI) do CBH-Doce, 42 

apresentando suas funções. O Sr. Senisi informou que, devido à urgência, através 43 

de deliberação ad referendum, foi indicado o Sr. Josimar Veiga para compor a 44 

referida instância. A plenária aprovou a permanência do indicado na CTI do CBH-45 

Doce, tendo em vista que nenhum outro conselheiro manifestou interesse em 46 

participar. Nos informes gerais, a Sra. Isaura falou sobre o processo eleitoral do CBH 47 

Manhuaçu, informando que ocorrerá hoje a abertura dos envelopes. Ao final, o Sr. 48 

Senisi apresentou a plenária a nova estagiaria do Comitê, Rogéria Lima, e entregou 49 

o kit membros para novos integrantes do CBH. Gesse Antônio de Souza falou do 50 

seu livro: “ a morada mais bonita que se viu”. Pe. João Batista convidou para o  51 

Encontro de Plantas Medicinais e Agroecologia e também para a celebração de uma 52 

Missa, ao pé do jequitibá centenário, na cidade de Conceição de Ipanema/MG.  Não 53 

havendo mais assuntos em pauta, a reunião foi encerrada. 54 

 55 

Assina esta ata: 56 

 57 

 58 

Senisi de Almeida Rocha 59 

Presidente do CBH Manhuaçu 60 


