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 1 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH MANHUAÇU 2 

No dia 25 de abril de 2017, às 08 horas, no Salão Paroquial, ao lado da Igreja Matriz, 3 

em Simonésia/MG, teve início a 33ª Reunião Ordinária do CBH Manhuaçu. A Sra. 4 

Flavia Dias deu início às atividades com a composição da mesa. Foi convidada, 5 

primeiramente, a diretoria do CBH Manhuaçu e, na sequência, foram chamados: o 6 

Sr. Valdir Ferreira, secretário de Meio Ambiente de Simonésia; Sergio Otávio, 7 

presidente da Câmara de Vereadores de Simonésia; José Gomes, prefeito de Alto 8 

Caparaó; Walter Paulo, prefeito de Ipanema; e, Grosmane Hermsdorff, prefeito de 9 

Conceição do Ipanema.  A Sra. Flavia Dias agradeceu a presença das autoridades 10 

passando a palavra para o Sr. Senisi Rocha, presidente do Comitê, que deu boas 11 

vindas a todos os participantes. Em seguida, todos os componentes da mesa 12 

fizeram seus pronunciamentos, agradecendo o convite para participar da reunião. O 13 

Sr. Senisi também convidou para compor a mesa o reverendíssimo Padre Raniel. 14 

Dando prosseguimento, o Sr. Genilson falou sobre o projeto de recuperação do Rio 15 

São Manoel, iniciativa que está sendo realizada com o apoio do Comitê, no 16 

município de Mutum. Após a apresentação, o Sr. Senisi confirmou a existência de 17 

quórum para a reunião e passou para o primeiro ponto da pauta, a aprovação das 18 

atas da 4ª Reunião Extraordinária e 32ª Reunião Ordinária. O Sr. Senisi pediu para 19 

que a secretaria, Isaura da Paixão, fizesse a leitura das atas. O Sr. Márcio Luiz, 20 

representante da Prefeitura de Ipanema, solicitou que fosse dispensada a leitura das 21 

atas, tendo em vista que as mesmas foram enviadas com antecedência para o e-22 

mail de todos os membros. A Sra. Maria Aparecida Salles, reforçou a solicitação do 23 

Sr. Márcio Luiz, pedindo que fosse apresentado um resumo das atas. O Sr. Senisi 24 

Rocha informou que fez alterações na ata da Reunião Ordinária, no tocante a 25 

inclusão dos nomes dos representantes da Emater, Tiago Braga, e do Instituto 26 

Federal, Davi Rafael, e, logo após, colocou as mesmas em votação. As duas atas 27 

foram aprovadas por unanimidade. Dando sequência à reunião, foi informado à 28 

plenária que, em razão de incompatibilidade de agenda, o Sr. Eduardo Figueiredo, 29 

diretor presidente do IBIO, não pôde comparecer para falar do segundo ponto da 30 

pauta, sobre a apresentação da estrutura e funcionamento do IBIO.  Prosseguindo a 31 

reunião, o Sr. Eduardo Araújo, representante do IGAM, fez uma apresentação sobre 32 
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o processo eleitoral dos comitês mineiros, cujo edital está publicado e as inscrições 33 

abertas até o dia 03/06. Durante a explanação, o Sr. Senisi falou das visitas que fez 34 

aos municípios e ressaltou a importância da participação das prefeituras no 35 

processo eleitoral. Em seguida, foi convidado à frente o Sr. Oseias Teixeira, 36 

representante do município de Resplendor, para que a diretoria do Comitê realizasse 37 

a entrega do Produto do Programa P.31 (Programa de Controle de Cheias), 38 

adquirido com recursos da cobrança pelo uso da água.  Em seguida, as Sras. Flavia 39 

Dias e Isaura Paixão, representantes do segmento sociedade civil, fizeram um relato 40 

sobre a participação no Fórum Mineiro de CBHs, realizado em Governador Valadares, 41 

nos dias 18 e 19 de abril de 2017. A Sra. Flavia explicou que perguntou ao 42 

representante do IGAM presente na reunião sobre o não repasse dos 92,5% à 43 

agência.  Ela ressaltou que os repasses estão atrasados desde o início do ano de 44 

2016. Segundo ela, o Sr. Danilo Cezar Torres Chaves, representante do IGAM, foi 45 

muito indelicado com as pessoas presentes na reunião. Em seguida, ela fez a leitura 46 

do ofício entregue pelo IGAM durante o Fórum - documento que explica os motivos 47 

de contingenciamento dos repasses do Estado e apresenta um cronograma para a 48 

regularização. Foram apresentadas à plenária as planilhas expostas na reunião pelo 49 

IGAM, nas quais constam os quantitativos que foram e ainda serão repassados pela 50 

entidade a cada Comitê. Dando continuidade, foi passada a palavra para a Sra. 51 

Isabela Lobo, assessora de comunicação da Prefácio Comunicação, empresa 52 

responsável pela assessoria de comunicação dos comitês e do IBIO. A Sra. Isabela 53 

falou sobre os canais de comunicação existentes e a importância desses canais 54 

para o fortalecimento das atividades e aumento da visibilidade do CBH Manhuaçu. 55 

Entre os instrumentos estão boletins, divulgados mensalmente, com informações 56 

sobre o andamento das ações de todos os CBHs do Rio Doce; a Revista Rio Doce, 57 

que é a publicação anual dos CBHs do Rio Doce; o site, em que são divulgadas as 58 

coberturas jornalísticas e fotográficas dos eventos, além de informações sobre a 59 

gestão de recursos hídricos no Brasil; a página no Facebook, que é um instrumento 60 

eficaz e ágil na divulgação das atividades do colegiado. A Sra. Maria Aparecida 61 

comentou que, a Revista Rio Doce, por utilizar material de impressão de alta 62 

qualidade, faz com que o custo seja muito elevado. Diante disso, ela sugeriu que a 63 

mesma fosse lançada mais de uma vez no ano, feita com material mais barato, 64 
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porém sem perda da qualidade, citando como exemplo a Revista do CBH São 65 

Francisco. O Sr. Karone Marllus, do segmento sociedade civil, ressaltou a 66 

importância dos membros em divulgar o papel do Comitê em eventos e reuniões e 67 

aproveitou a oportunidade para falar que foi transmitida ao vivo pela rádio local, a 68 

aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Mutum, fato que 69 

impulsionou a divulgação do nome do Comitê. O Sr. Senisi deu prosseguimento à 70 

reunião colocando em votação a Deliberação Normativa nº 42, que institui o Grupo 71 

de Acompanhamento do Contrato de Gestão entre IGAM e IBIO. Foi escolhido um 72 

membro titular e dois suplentes para compor a grupo, que será unificado e contará 73 

com membros dos demais CBHs mineiros que integram a Bacia do Rio Doce. Este 74 

Grupo terá apoio do presidente do CBH Manhuaçu. A Sra. Flavia Dias fez a leitura 75 

da DN 42, sendo o documento colocado em votação. A normativa foi aprovada por 76 

unanimidade. A Sra. Maria Aparecida ressaltou a importância da participação ativa 77 

dos membros que irão compor o grupo de trabalho, principalmente aqueles que têm 78 

experiência com contratos de gestão e administração pública, tendo em vista as 79 

peculiaridades existentes para a utilização de recursos públicos. Foram indicados 80 

para compor o grupo: o Sr. Karone Marllus, como titular e Isaura Paixão e Paulo 81 

Correia, como suplentes. Os nomes indicados para compor o grupo foram 82 

aprovados pela plenária. O grupo se reunirá periodicamente para verificar se as 83 

atividades estão sendo cumpridas, conforme estabelecido no documento. Entre os 84 

informes gerais, foi feita a divulgação do “Dia do Campo Limpo”, que será realizado, 85 

com o apoio de membros do CBH Manhuaçu, no dia 29 de abril, na comunidade de 86 

Carvalhinho, localizada em Lajinha/MG, e no dia 6 de maio, em Martins Soares. O 87 

Sr. José Manoel, do segmento sociedade civil, falou sobre o seu trabalho na 88 

montagem de fossas sépticas na comunidade rural da Fazenda Alegria, localizada 89 

dento do Parque Nacional do Caparaó. A Sra. Maria Lucia de Cristo, do segmento 90 

sociedade civil, apresentou à plenária o evento 2ª Romaria das Águas, que 91 

acontecerá na cidade de Caratinga, no dia 04 de junho, solicitando apoio ao Comitê. 92 

A Sra. Maria Lucia fez a leitura da carta gerada na Romaria das Águas, do ano 93 

passado. O Sr. Senisi colocou em votação o apoio ao evento Romaria das Águas, 94 

que foi aprovado pela plenária. Logo após, a Sra. Maria Aparecida falou da reunião 95 

da Câmara Técnica de Programas e Projetos, que aconteceu no dia 18/04/2017, na 96 
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sede do Comitê. Durante a reunião, o principal tema discutido foi o P.12 (Programa 97 

de Controle de Atividades Geradoras de Sedimento). Finalizando os informes gerais, 98 

a Sra. Aparecida Salles, solicitou apoio na realização do Fórum Regional de 99 

Educação Ambiental (Forea), que está agendado para os dias 13 e 14 de julho, em 100 

Luisburgo, tendo como tema “Resíduo e Segurança Alimentar”, o presidente colocou 101 

em votação o apoio a esta atividade, como tem ocorrido nos últimos anos, sendo 102 

aprovado pelo plenário. O Sr. Eduardo Araújo, representante do IGAM, fez uso da 103 

palavra repudiando a atitude da Sra. Flavia Dias, por ter citado as ações e nomes de 104 

pessoas e fatos que ocorreram durante o Fórum Mineiro, não sendo considerada por 105 

ele ética a maneira que este assunto foi tratado na reunião do comitê. O Sr. Eduardo 106 

solicitou ao IBIO que, na próxima reunião do Comitê, a entidade apresente a 107 

prestação de contas, mostrando o que recebeu e o que está em atraso referente aos 108 

repasses do IGAM. Ele se comprometeu a apresentar, na próxima reunião, a relação 109 

dos repasses realizados à agência (IBIO) demonstrando o que está atrasado. 110 

Segundo ele, o documento apresentado pelo Danilo contradiz as informações 111 

apresentadas pela Sra. Flávia. Ele também perguntou à senhora Flávia se ela possui 112 

provas capazes de comprovar o atraso dos repasses. A Sra. Flavia e o Sr. Senisi 113 

informaram que sim, pois eles possuem a planilha que demonstra as informações 114 

apresentadas por ela. De acordo com o Sr. Eduardo, o documento apresentado por 115 

ela não indica que há atrasos de repasses à agência e, em seguida, ele questionou 116 

quem a informou sobre a existência de atraso nos repasses. O Sr. Eduardo informou 117 

que os atrasos da planilha projetada pela Sra. Flavia, referem-se ao Estado de 118 

Minas e não ao IGAM, informando que o Estado até o momento não fez os repasses 119 

ao IGAM, inviabilizando o repasse à agência. O Sr. Eduardo informou que solicitou 120 

ao Sr. Ricardo Valory, diretor geral do IBIO, que apresente aos comitês quanto 121 

dinheiro eles possuem em caixa. O Sr. Eduardo perguntou se o recurso disponível 122 

em caixa não é suficiente para a execução dos programas e projetos e o Sr. Senisi 123 

respondeu que não, pois o CBH Manhuaçu utilizou praticamente todo o recurso 124 

disponível na elaboração dos PMSBs e outras ações pelo CBH. O Sr. Senisi 125 

comentou que a Sra. Isaura e Flavia não se ativeram à questão dos atrasos e à 126 

postura do Sr. Danilo durante a reunião do Fórum, considerada, por elas, 127 

inapropriada. O presidente do Comitê informou que irá reportar este assunto à 128 
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senhora Maria de Fatima, diretora geral do IGAM.  Em seguida, o Sr. Senisi informou 129 

à plenária que existem seis comitês na porção mineira da Bacia do Doce, sendo que 130 

três – CBH Piranga, CBH Piracicaba e CBH Santo Antônio – arrecadam a maior 131 

parte do recurso, ficando os demais comitês, com o saldo praticamente zerado, em 132 

virtude dos programas implementados. Segundo ele, alguns representantes do 133 

IGAM, para se defender, afirmam que os CBHs do Doce estão “chorando de barriga 134 

cheia”, pois os mesmos possuem 30 milhões em caixa. No entanto, os CBH Suaçuí, 135 

CBH Caratinga e CBH Manhuaçu – que possuem menor arrecadação – estão sem 136 

recurso para dar continuidade à execução dos seus programas. O Sr. Eduardo 137 

solicitou que na próxima reunião este assunto esteja na pauta para ser tratado de 138 

forma mais adequada. Ele também ressaltou que os comitês da Bacia do Doce 139 

possuem a mesma agência, sendo que o recurso e o orçamento são planejados de 140 

forma integrada, por isso ele não considera equivocada a fala do IGAM ao afirmar 141 

que os comitês do Doce possuem recurso.  Ainda segundo o Sr. Eduardo, deve ser 142 

avaliada a distribuição de recursos entre os CBHs, a fim de evitar que o CBH 143 

Manhuaçu fique sem dinheiro. Por fim, ele destacou que se esta alterativa não for 144 

viável e ficar evidenciado que a falta de repasse está prejudicando os programas, o 145 

Comitê deve notificar oficialmente o IGAM e propor uma conversa específica para 146 

tratar do assunto. Sobre a questão da distribuição dos recursos entre os CBHs, o Sr. 147 

Senisi informou que não é possível utilizar os recursos estaduais de outra Bacia no 148 

CBH Manhuaçu, pois os recursos arrecadados devem ser, obrigatoriamente, 149 

aplicados na Bacia que gerou a cobrança, conforme determina a legislação. O Sr. 150 

Senisi propôs a inclusão deste assunto na próxima reunião. Não havendo mais 151 

assuntos para tratar, a reunião foi finalizada às 15h00.  152 

        153 

Assina esta ata: 154 

 155 

 156 

Senisi de Almeida Rocha 157 

Presidente do CBH Manhuaçu 158 


