
 

 

 

Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 11/09/2018 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 02 de maio de 2018, às 12 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Manhuaçu, 2 

localizada na Rua Hilda Vargas Leitão, 141, Bairro Alfa Sul, Manhuaçu/MG, teve início a 6ª 3 

Reunião Extraordinária do CBH Manhuaçu. Dando início à reunião, foram convidados os 4 

membros da diretoria do CBH Manhuaçu para compor a mesa.  O presidente do Comitê, Sr. 5 

Senisi Rocha, fez a leitura da pauta e verificação de quórum. Foi constatado a existência de 6 

quórum. Dando sequência na reunião, foi passado para o primeiro ponto de pauta, aprovação 7 

da ata da 36ª reunião ordinária, realizada em 03/10/2017 e aprovação da ata da 5ª reunião 8 

extraordinária, realizada em 28/02/2018. Os documentos foram aprovados pela plenária. Na 9 

sequência foi passado para o próximo ponto, apresentação do Movimento Todos Pelo Rio 10 

Doce. O Sr. Senisi explicou o objetivo do projeto, informando que o cadastramento de 11 

voluntários pode ser realizado no portal “Todos Pelo Rio Doce”. Houve uma reunião no dia 10 12 

de abril em Mutum, na qual ficou definido as cidades contempladas e a quantidade de 13 

nascentes que serão trabalhadas. Na sequência foi passado para o próximo ponto, 14 

sustentabilidade do IBIO e reflexos no atendimento ao CBH Manhuaçu. Foi explicado a 15 

explicado à plenária a situação do contingenciamento de recurso por parte do estado de Minas 16 

Gerais aos comitês e a dificuldade que os CBHs estão enfrentando com o atraso dos repasses. 17 

Um dos membros sugeriu que seja solicitado uma reunião pelos presidentes dos CBHs 18 

mineiros, em conjunto com os representantes municipais da bacia e ministério público, a fim de 19 

fazer um manifesto junto ao governo. O Sr. Senisi explicou a importância de o comitê encontrar 20 

formas para continuar seus trabalhos sem depender tanto dos repasses do governo do estado 21 

para continuar seus trabalhos. Foi proposto por um dos membros que seja feita uma parceria 22 

com as universidades para que sejam disponibilizados estagiários sem remuneração, a fim de 23 

continuar o atendimento na sede do comitê. Na sequencia foi passado para o próximo ponto, 24 

Informe à plenária quando à demanda de Alto Caparaó, encaminhada ao CBH-Doce. O Sr. 25 

Senisi informou à plenária os próximos caminhos que serão feitos no CBH-Doce para buscar 26 

atender a cidade de Alto Caparaó na elaboração do Plano Municipal de Saneamento. O 27 

presidente informou que irá levar o caso até a diretoria colegiada do CBH-Doce. Dando 28 

prosseguimento foi passado para o próximo ponto, informes sobre a expedição ao Rio 29 

Manhuaçu. Foi informado pelo Sr. Senisi que a expedição contará com o apoio das 30 

Superintendências Estaduais de Educação das cidades pertencentes a bacia, a fim de ajudar 31 

na mobilização da expedição. A Sra. Mariana, representante da Superintendência de Educação 32 

de Manhuaçu, informou que a superintendência está desenvolvendo este ano a feira de 33 
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ciência, na qual terá como um dos temas bacias hidrográficas, principalmente da do Rio 34 

Manhuaçu e do Rio Piranga, por ser bacias pertencentes ao território da superintendência. 35 

Dando prosseguimento, foi passado para o último ponto em pauta, indicação dos novos 36 

representantes do CBH Manhuaçu para a CTI/CBH-Doce. O Sr. Senisi fez uma breve 37 

explanação das atividades desenvolvidas pelos membros da CTI. Foram indicados para 38 

participar da CTI a Flavia Dias, Senisi Rocha e Douglas de Almeida. Não havendo mais 39 

assuntos a tratar, o presidente do Comitê, Senisi Rocha, agradeceu a presença de todos e 40 

encerrou a reunião extraordinária deste Comitê.      41 

Assina esta ata: 42 

 43 

 44 

                                                        45 

Senisi de Almeida Rocha 46 

Presidente do CBH Manhuaçu 47 


