
 

 

Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em XX/XX/XX 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MANHUAÇU 1 

Às 13h00, do dia 04 de agosto de 2015, no auditório da Prefeitura de Resplendor, à Rua 2 

Pedro Nolasco, nº 20, Centro, foi realizada reunião do CBH-Manhuaçu. Entre os pontos de 3 

pauta estavam: leitura da ata anterior; apresentação do município de Resplendor; 4 

apresentação dos programas P.22 e 52 (Priorização de Áreas - IBIO AGB Doce); relato dos 5 

andamentos dos planos municipais de Saneamento Básico na Bacia-IBIO AGB Doce; e, 6 

apresentação do andamento do Programa Olhos D’agua; situações na Bacia do Doce - Bacia 7 

do Doce – Henrique Lobo. Iniciada a reunião, presidente do CBH-Manhuaçu, Isaura Pereira 8 

da Paixão, falou da alegria em estar em Resplendor, cumprindo, desta forma, a observação 9 

quanto a realização de reuniões itinerantes e cumprimentou todos os presentes. O prefeito 10 

de Resplendor, César Romero e Silva, fez uma breve fala agradecendo o Comitê e desejando 11 

uma boa reunião. A Sra. Arlete, secretária de Meio Ambiente do município, falou da alegria 12 

em receber os membros do Comitê na cidade. A secretária fez uma apresentação sobre as 13 

ações da Secretaria de Meio Ambiente de Resplendor. Foram feitas considerações sobre o 14 

aterro utilizado pelo município. Agradeceu a oportunidade dada pelo Comitê ao município, 15 

quando da contratação de empresa para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 16 

Básico. Retomando a palavra, Isaura Pereira passou a palavra à Márcio Mota para falar sobre 17 

o andamento do P.22.  Existem, segundo ele, 40 irrigâmetros instalados. O objetivo do 18 

programa é incentivar o uso racional da água na agricultura, disponibilizando irrigâmetros, 19 

aparelho criado para economizar água na produção agrícola. No CBH Manhuaçu existem 38 20 

contemplados, sendo que 02 ainda não instalados. O Comitê deve decidir o que será feito 21 

com os aparelhos que não estão sendo utilizados. Falou de alguns problemas relatados pelos 22 

produtores, etc. O professor Márcio afirmou estar à disposição do Comitê para demais 23 

esclarecimentos. A presidente do CBH Manhuaçu solicitou ao professor uma estreita 24 

comunicação com o Comitê para que situações de falta de interesse com o programa sejam 25 

corrigidas. Márcio Mota falou da necessidade de dar andamento aos trabalhos pra que haja 26 

uma melhoria na Bacia, citou como está o andamento em algumas propriedades. Finalizada 27 

a discussão sobre o P.52, Juliana Vilela, IBIO AGB Doce, falou sobre o Programa de 28 

Recomposição de APPs e Nascentes. Segundo ela, os comitês estão separado grupos de 29 

trabalho que definirão as diretrizes do edital de chamamento que convocará os municípios 30 

interessados e, a partir daí, será contratada uma empresa para realizar os trabalhos. Assim, 31 

após definição do grupo, Fabiano Henrique ou Eduardo Costa, da IBIO AGB Doce, iniciarão as 32 
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reuniões com os grupos para dar andamento ao edital. Segundo Isaura, compunham o 33 

referido grupo o tenente Xerxes, Senisi Rocha, Ronevon Huebra e Genilson Tadeu. A 34 

presidente solicitou a indicação do Gilson, do Instituto Terra. Senisi esclareceu que o grupo 35 

foi composto no final do ano 2014, uma reunião foi realizada com Eduardo Costa, em 36 

Manhuaçu, na última assembleia do CBH Manhuaçu do ano passado, ficando decidido, entre 37 

outros, que o IBIO publicaria o edital, no mês de janeiro de 2015, para a adesão dos 38 

municípios ao Programa, e que não mais se falou no assunto. Gilson fez uma fala sobre o 39 

andamento do projeto Olhos D’água na Bacia do Rio Doce. Narliane, representante do IBIO 40 

Institucional, fez uma apresentação sobre a Priorização de Áreas na Bacia do Rio Doce e 41 

também a área com prioridade no Rio Manhuaçu. Isaura informou sobre a impossibilidade 42 

de participação de Henrique Lobo sobre a Bacia do Rio Doce.  A presidente do CBH 43 

Manhuaçu falou sobre o acompanhamento da elaboração dos planos de saneamento do 44 

segundo lote de municípios da Bacia, que, de certa forma, não tem sido intensa pelo Comitê, 45 

mas que tem sido feito o possível, dentro das limitações, para dar o suporte necessário aos 46 

municípios. Sobre os assuntos gerais a presidente ainda falou sobre a proximidade do IV 47 

Encontro de Integração em Afonso Cláudio/ES e em outubro o XVII Encob e a participação 48 

dos representantes do CBH Manhuaçu. Agradeceu a todos os membros presentes e finalizou 49 

a reunião. A ata da última reunião foi lida e aprovada pelos membros do Comitê. 50 

Esgotados os pontos de pauta, a reunião foi finalizada às 17h00.   51 

Assinam esta ata: 52 

 53 

 54 

ISAURA PEREIRA DA PAIXÃO 55 

Presidente 56 


