
 

 

 

Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 02/05/2018 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 28 de fevereiro de 2018, às 12 horas e 30 minutos, no salão Comunitário da Igreja 2 

Católica, Centro – Reduto/MG, teve início a 5ª Reunião Extraordinária do CBH Manhuaçu. 3 

Dando início à reunião, foram convidados os membros da diretoria do CBH Manhuaçu para 4 

compor a mesa, juntamente com representantes do município.  O presidente do Comitê, Sr. 5 

Senisi Rocha, fez a leitura da pauta, perguntando se algum membro teria interesse em 6 

acrescentar algum assunto. Não havendo manifestação de interesse foi apresentado o primeiro 7 

ponto em pauta, referente à aprovação da Deliberação Normativa nº 43, que formaliza o apoio 8 

do Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu) à inciativa Todos 9 

pelo Rio Doce. A Sra. Flávia Dias fez a leitura do documento para à plenária. O Sr. Senisi 10 

explicou o objetivo da Deliberação e como Comitê foi convidado e ficou sabendo do projeto. O 11 

documento foi colocado em votação, sendo aprovado pela plenária.  Ainda sobre a iniciativa, o 12 

Sr. Senisi falou que no dia 10 de março haverá uma ação piloto na região do Manhuaçu com 13 

cercamento de nascentes. Também foi informado aos conselheiros que esta ação está sendo 14 

trabalhada de forma integrada junto aos CBHs Piranga e Caratinga. O cadastramento de 15 

voluntários pode ser realizado no portal “Todos Pelo Rio Doce”. Dando prosseguimento à 16 

reunião, foi passado para o próximo ponto, a apresentação do Movimento Todos Pelo Rio 17 

Doce. O Sr. Genilson Tadeu fez uma breve explanação sobre as ações do programa Olhos 18 

D’agua.  O Sr. Senisi Rocha apresentou os objetivos do programa, como serão realizadas as 19 

ações e as formas de cadastramento. O Sr. Senisi propôs que sejam indicados representantes 20 

para coordenar as ações do programa Todos Pelo Rio Doce na bacia do Rio Manhuaçu. Foi 21 

deliberado que esta comissão será formada por Rita de Cássia, Senisi Rocha, Isaura Paixão, 22 

Genilson Tadeu e Marilia. Dando prosseguimento à reunião, o presidente passou para o 23 

próximo ponto em pauta, apresentação da proposta do programa de Gerenciamento de 24 

Resíduos Sólidos da Bacia do Rio Doce - recursos do TTAC - regionalização e consórcios 25 

intermunicipais. O Sr. Senisi explicou que este ponto de pauta seria falado pelo Sr. Leonardo 26 

Deptulski, diretor presidente da Agerh, e que devido à incompatibilidade de agenda o mesmo 27 

não pode comparecer na reunião. O Sr. Senisi explicou que a Fundação Renova disponibilizou, 28 

por meio de financiamento, recursos na ordem de 500 milhões de reais para investimentos em 29 

saneamento, sendo que 10% desse valor é destinado aos programas de gerenciamento de 30 

resíduos sólidos nos 39 municípios da calha do Rio Doce, diretamente afetados pelo 31 

rompimento da barragem na cidade de Mariana/MG. Foi passada a palavra para o Sr. Genilson 32 

que apresentou os objetivos e viabilidade técnica do programa. O Sr. Senisi Rocha informou 33 
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que na próxima reunião o Sr. Leonardo Deptulski será convidado novamente para apresentar 34 

este ponto de pauta. Dando sequência, Flávia Dias, Rita de Cássia e o Sr. Karone, 35 

apresentaram o próximo ponto, que tratou dos informes sobre o Fórum Internacional de 36 

Revitalização de Bacias. Os representantes fizeram um breve relato sobre a participação no 37 

evento, destacando os conteúdos que mais chamaram atenção. Na sequência, foi passado 38 

para o próximo ponto de pauta, a aprovação do calendário de reuniões para 2018. O Sr. Senisi 39 

propôs que as reuniões aconteçam sempre na primeira semana de cada mês bimestre. Foram 40 

propostas as seguintes datas: 02 de maio; 03 de julho; 04 de setembro e 06 de novembro. 41 

A plenária aprovou, por unanimidade, as datas sugeridas. Dando continuidade, foi passado 42 

para o próximo item, relativo à escolha dos representantes no FMCBHs. O presidente do 43 

Comitê falou que tem interesse em participar da reunião do Fórum que acontecerá no dia 06 e 44 

07 de março. Foi deliberado que irão ao FMCBH Senisi e Flavia Dias. Na próxima edição irão 45 

representar o Comitê as Sras. Isaura Paixão e Maria Tereza Nacif. O Sr. Senisi deu inicio ao 46 

próximo ponto de pauta, a apresentação da Expedição ao Rio Manhuaçu. Ele explicou o 47 

objetivo do evento, falando que a Expedição terá dois vieses: sendo um científico e o outro 48 

educativo. Ele destacou ainda que a iniciativa contará com o apoio das faculdades e 49 

secretarias de educação. A proposta é que a Expedição ocorra entre São João do Manhuaçu e 50 

Aimorés, sendo que o cronograma completo será montado posteriormente. O Sr. Senisi passou 51 

a palavra para a Sra. Cláudia Pimenta, que dará apoio à Expedição do Rio Manhuaçu. A Sra. 52 

Claudia falou sobre sua experiência na Expedição do Rio Guandu, tendo como foco do estudo 53 

a educação ambiental e o solo. Na sequência, foi passado para os informes gerais. Neste 54 

ponto, o Sr. Senisi informou à plenária que a posse dos novos membros do CBH Manhuaçu 55 

ainda não possui data agendada pelo IGAM. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente 56 

do Comitê, Senisi Rocha, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião extraordinária 57 

deste Comitê.      58 

Assina esta ata: 59 

 60 

 61 

Senisi de Almeida Rocha 62 

Presidente do CBH Manhuaçu 63 


