
 

 

Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 31/03/2015 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH MANHUAÇU REALIZADA NO DIA 1 

09/12/2014 2 

Local: Câmara Municipal de Manhuaçu – Manhuaçu/MG 3 

Horário: 14h00 4 

Assuntos discutidos: 5 

Iniciada a reunião, Presidente do CBH-Manhuaçu, Sra. Isaura Pereira da Paixão, cumprimentou 6 

a todos os presentes e agradeceu a presença do Prefeito Municipal de Alto Caparaó. A Presidente 7 

convidou a Sra. Loren a fazer uma oração, após, a mesma comentou a respeito da Descida 8 

Ecológica realizada em Aimorés e Itueta, promovida pelo Comitê, que foi objeto de seu trabalho 9 

científico de pós-graduação. Após a verificação da existência de quórum foram iniciados os 10 

trabalhos. Primeiramente foi feita a inversão dos pontos de pauta e o Sr. Senisi Rocha deu 11 

informações sobre os eventos que o CBH Manhuaçu participou o XVI ENCOB realizado em 12 

Maceió/AL e o III Encontro de Integração realizado em Senhora dos Remédios/MG.  O Vice-13 

Presidente ainda falou da palestra que assistiu durante o ENCOB sobre Produtor de Águas e 14 

demais momentos do evento. A respeito do Encontro de Integração, informou que o evento 15 

aconteceu na bacia do Rio Piranga próximo à nascente do rio Doce, sendo que os participantes 16 

visitaram o local e que foi um momento muito proveitoso e de troca de experiências entre os 17 

Comitês. A Sra. Emilce complementou a fala do Sr. Senisi a respeito de outra palestra que 18 

assistiu durante o ENCOB que tratou de Programas e Projetos. Passado este ponto de pauta a 19 

Sra. Juliana Vilela, representante do IBIO AGB Doce, procedeu a apresentação das atividades do 20 

IBIO – AGB Doce no ano de 2014. Durante a apresentação relatou o andamento dos programas 21 

previstos no Plano de Aplicação Plurianual, a situação da cobrança, a estrutura da agência, etc. A 22 

Sra. Juliana destacou também a importância da aplicação, aos membros do Comitê, dos 23 

questionários de avaliação da Entidade Equiparada, sendo esta é uma das metas do contrato de 24 

gestão. Foi feita a aprovação da ata da reunião anterior, sendo que os membros não fizerem 25 

observações. Sobre a aprovação do Plano de Trabalho do CBH-Manhuaçu para o ano de 2015, a 26 

Sra. Isaura solicitou a participação de todos os membros visto que após o fechamento do 27 

planejamento não há condições de fazer nenhum outro evento. A Sra. Juliana Vilela fez uma 28 

breve explicação do plano que havia sido encaminhado aos membros e sugeriu que fosse 29 

analisado juntamente com o calendário de reuniões do Comitê de 2015. Foi explicado também a 30 

participação de alguns membros em eventos estaduais e a nível nacional como o ENCOB e 31 

Fórum Mineiro. Feitas as definições pelos membros, prosseguiu para discussão sobre a situação 32 

de infraestrutura e recursos humanos do comitê. A Presidente do CBH falou das dificuldades e 33 

esperanças para estruturação do CBH. Feitas considerações de alguns membros passou-se para a 34 
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aplicação dos questionários de avaliação da entidade delegatária. O Sr. João Alves, representante 35 

da ADIMA fez a apresentação do seu projeto de educação ambiental. A Sra. Isaura Pereira 36 

agradeceu a presença e a apresentação do Sr. João Alves.  Foi feita uma breve apresentação sobre 37 

o andamento da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento da Bacia do Rio Manhuaçu. 38 

Esgotados os pontos de pauta, a reunião foi finalizada às 17h00. 39 

Assinam esta ata: 40 

 41 

 42 

ISAURA PEREIRA DA PAIXÃO 43 

Presidente 44 

 45 

 46 


