
 
Aprovada em reunião plenária do CBH-Manhuaçu realizada no dia 08/12/2021 

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH MANHUAÇU 1 

Às 14h00, no dia 23 de junho de 2021, teve início, de forma telepresencial, por meio da 2 

plataforma JITSI MEET, a 12ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 3 

Águas do Rio Manhuaçu. Dando início aos trabalhos, a vice-presidente do CBH-Manhuaçu, 4 

Flávia Dias, agradeceu e cumprimentou a todos os presentes e salientou a importância da 5 

participação e do engajamento da plenária para o sucesso e bom andamento das 6 

atividades do Comitê. Na sequência, o secretário executivo do Comitê, Senisi Rocha, 7 

também agradeceu a presença e cumprimentou os conselheiros, reconhecendo a 8 

importância da Plenária na contribuição de assuntos relevantes para o CBH e desejou uma 9 

boa reunião a todos. Na oportunidade, o Sr. Flamínio Guerra, presidente do CBH-Doce, 10 

parabenizou e informou os conselheiros sobre a eleição do Senisi para a coordenação do 11 

Grupo de Trabalho de revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos, que irá 12 

acompanhando todo o processo de forma compartilhada com a Agência Nacional de Águas 13 

(ANA). Na sequência a Sra. Flávia Dias, realizou a leitura da “Carta de Abertura”, contendo 14 

instruções para o bom andamento da reunião em ambiente virtual, conforme previsto na 15 

Instrução de Serviço do SISEMA, esclarecendo também que a Plenária estava sendo 16 

gravada e transmitida ao vivo no Youtube para acompanhamento da sociedade. Finalizado 17 

o momento de abertura, foi passada à verificação de quórum, a qual foi confirmado com a 18 

presença de 27 (vinte e sete) conselheiros com direito a voto, presentes no momento da 19 

chamada. Na sequência, o Sr. Eduardo de Araújo, do IGAM, solicitou a inversão de pauta, 20 

para dar orientações sobre os itens referentes à eleição do presidente do CBH Manhuaçu e 21 

à formação da Comissão Eleitoral por estar participando de outra reunião da SUPRAM, 22 

concomitantemente à Plenária. Primeiramente, ele destacou que a eleição do novo 23 

presidente do CBH Manhuaçu se deu em função da alteração de segmento por parte do 24 

atual presidente, Genilson Tadeu, sendo que até o momento houve apenas a manifestação 25 

de interesse do próprio presidente para permanecer na vaga. Sobre o processo eleitoral, 26 

informou que está sendo coordenado pelo IGAM, com o apoio da Comissão Eleitoral, 27 

esclarecendo que o processo deverá ocorrer de forma virtual, em função da pandemia, e 28 

que a formação da Comissão é necessária para acompanhar o recebimento e analisar a 29 

documentação dos candidatos. Na sequência, em atendimento à solicitação do Sr. Senisi 30 

Rocha, foi inserido na pauta, com a concordância da Plenária, um item referente aos 31 

informes da diretoria. Passada então a palavra ao Senisi, ele informou que a AGEDOCE 32 
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vem planejando uma capacitação, voltada para os membros dos comitês, para a utilização 33 

da plataforma SIGA WEB Doce, de forma que, todos os conselheiros possam ter a 34 

oportunidade de conhecer as funcionalidades da ferramenta e disseminar esse 35 

conhecimento para toda a comunidade. Dessa forma, outros segmentos poderiam utilizar a 36 

ferramenta em função de sua relevância e riqueza de informações. Na sequência, o 37 

presidente do CBH-Doce, Flamínio Guerra, esclareceu que a ferramenta é um amplo 38 

sistema de informação, com vários dados relevantes sobre a Bacia em uma única 39 

plataforma. Informou ainda que o sistema está no ar, com um profissional dedicado a 40 

alimentar as informações e que a ferramenta será atualizada para o ArcGis comportando 41 

ainda mais informações e gerando fluidez de acesso. Nesse sentido, viu-se a necessidade 42 

de capacitar os conselheiros para a completa utilização da ferramenta. Em 43 

complementação, o diretor-presidente da AGEVAP, também salientou a importância de 44 

capacitar não somente os conselheiros, mas também qualquer outra instituição, município 45 

ou associação que tenha interesse em conhecer e utilizar a ferramenta, esclarecendo que 46 

as capacitações irão ocorrer abertamente, a partir da segunda quinzena de julho para 47 

todos os comitês. Na sequência, o Sr. Flamínio informou também que o SIGA será uma 48 

importante ferramenta para a transparência das ações do Comitê, com relação a utilização 49 

dos recursos e programas desenvolvidos. Continuando os informes, o Sr. Senisi explicou, 50 

após alinhamento com o diretor-presidente da AGEVAP, que o programa Rio Vivo será 51 

uma prioridade para a agência, em atendimento aos anseios dos comitês para a 52 

continuidade do programa. Em complementação, o Sr. André Marques informou que serão 53 

realizadas, a partir de julho, reuniões com todos os comitês para identificar as 54 

especificidades e critérios de cada bacia, de forma a definir quais ações serão priorizadas e 55 

quais municípios serão contemplados. Informou ainda que foi encerrado o processo 56 

seletivo para a contratação dos profissionais da escola de projetos que ficarão 57 

responsáveis pela execução do projeto. Na sequência, a analista da AGEDOCE, Juliana 58 

Vilela, esclareceu que o Rio Vivo é uma iniciativa prevista no PAP anterior e após 59 

intercorrências, incluindo problemas com as empresas contratadas e a troca de entidade, 60 

não pôde ser executada de forma satisfatória. Esclareceu também que a estrutura do Rio 61 

Vivo contempla 03 programas principais: Recomposição de APPs e Nascentes (P52), 62 

Expansão do Saneamento Rural (P42) e de Controle de Atividades Geradoras de 63 

Sedimentos (P12). Prosseguindo à pauta da reunião, foi passada a eleição do novo 64 

presidente do CBH Manhuaçu. Contextualizando, a Sra. Juliana esclareceu que, em 2020, 65 
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houve a eleição da nova diretoria do Comitê, ocasião em que o Sr. Genilson Tadeu foi 66 

eleito como presidente, representando a Prefeitura de Mutum. Tendo em vista o seu 67 

desligamento na Prefeitura e, consequentemente, a sua substituição, foi necessária a 68 

realização de uma eleição específica para ocupar a vaga de presidente, considerando que 69 

a vaga não pertence à instituição ou ao segmento, mas sim à Plenária do Comitê. Em sua 70 

fala, ela esclareceu também que o Sr. Genilson permanece no Comitê, no entanto, 71 

representando uma nova instituição, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 72 

Abastecimento – SEAPA. Na oportunidade, o Sr. Eduardo de Araújo do IGAM, lembrou que 73 

apesar de atípica, não há nenhum óbice em manter o Sr. Genilson na vaga de presidente, 74 

como representante de outro segmento, desde que a Plenária esteja favorável. Nesse 75 

sentido, como não houve nenhuma outra manifestação de interesse para a composição da 76 

presidência, a Plenária tem a opção de decidir se é favorável ou não à sua permanência na 77 

diretoria. Na sequência, o Sr. Genilson Tadeu se apresentou à Plenária e se colocou à 78 

disposição para se manter como presidente do Comitê, desde que haja concordância dos 79 

conselheiros. Após aclamação e não havendo nenhuma manifestação contrária, o Sr. 80 

Genilson foi eleito novamente presidente do CBH Manhuaçu. Finalizado este item, foi 81 

passado à formação da Comissão Eleitoral para o Processo Eleitoral 2021. Primeiramente, 82 

a Sra. Juliana esclareceu que o mandato atual teve início em 2018 e será finalizado em 83 

junho de 2022. Nesse sentido, o IGAM demandou ao Comitê a formação da Comissão 84 

Eleitoral, composta por 01 (um) representante de cada segmento, para que o processo seja 85 

iniciado, brevemente, principalmente, em razão da complexidade de organização e 86 

mobilização em meio a pandemia. Após manifestações de interesse, a Comissão foi 87 

composta por: Marcio Lima (Poder Público Estadual), Marília Aparecida (Poder Público 88 

Municipal), Vagner Marcio (Usuários) e Karone Marllus (Sociedade Civil). Prosseguindo 89 

novamente à pauta, foi passado ao item referente aos informes sobre o Processo de 90 

Outorga Coletiva no Córrego dos Quatis. Para falar sobre o tema, foi dada a palavra à Sra. 91 

Flávia Dias que informou estar acompanhando o processo de outorga coletiva a pedido da 92 

diretoria do Comitê, em razão dos conflitos identificados no Córrego dos Quatis, 93 

principalmente, em relação à legalização das outorgas e baixa disponibilidade hídrica na 94 

região. Em sua fala, também informou que no dia 24 de junho haverá uma reunião conjunta 95 

com o IGAM e os produtores inscritos no processo para a instalação da Comissão Gestora 96 

Local, eleição da diretoria e instrução dos produtores quanto as ações necessárias para a 97 

realização da outorga. Na sequência, foi passado aos informes sobre a revisão do PIRH e 98 
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elaboração da proposta de Enquadramento. Primeiramente, a Sra. Juliana lembrou 99 

brevemente que o PIRH é um instrumento de gestão previsto na Política Nacional de 100 

Recursos Hídricos e considerando que se trata de um documento elaborado, em 2011, ele 101 

será revisado e no processo será elaborada também a Proposta de Enquadramento. O 102 

processo será coordenado pela ANA e o órgão também será responsável pela contratação 103 

da empresa responsável pela elaboração do Plano, tendo em vista o processo de sucessão 104 

da agência equiparada. Ela esclareceu ainda que serão oito produtos entregues ao longo 105 

do processo e que no momento está sendo elaborado o primeiro produto referente ao 106 

Plano de Trabalho. Na sequência, o Sr. Senisi reiterou a importância da colaboração e 107 

engajamento de todos para a construção de um Plano realista e exequível. Salientou ainda 108 

que todos serão inteirados de todo o processo, que está sendo desenvolvido de forma 109 

aberta e participativa. Dando sequência a pauta, foi passado ao item referente à discussão 110 

e votação da ata da 11ª Reunião Extraordinária do CBH Manhuaçu, sendo dispensada a 111 

leitura do documento, considerando que a ata foi encaminhada, previamente, a todos os 112 

conselheiros. Finalizada a votação nominal, a ata foi aprovada com o registro de 28 (vinte e 113 

oito) votos favoráveis. Na sequência, foi passada a apresentação da Fundação Renova 114 

sobre o Edital de adesão de produtores rurais aos programas de restauração florestal. 115 

Inicialmente foi passada a palavra ao Sr. José Carlos, consultor da Fundação Renova que 116 

fez uma breve introdução sobre as suas experiências em relação aos comitês, bem como 117 

sobre as inciativas que impulsionaram a elaboração do projeto e esclareceu que o Edital é 118 

uma grande oportunidade para a restauração florestal da Bacia, especialmente, com o 119 

engajamento dos comitês. Na sequência foi passada então a palavra ao Sr. Claudio 120 

Soares, que esclareceu sobre os objetivos gerais do Edital, sendo que estão previstas a 121 

recuperação de 5.499 hectares de APP e áreas de recarga hídricas prioritárias na Bacia do 122 

Rio Manhuaçu, atendendo os municípios de Mutum, Lajinha, Aimorés, Alvarenga, Pocrane 123 

e Santa Rita do Itueto. Em sua apresentação, ele esclareceu também, sobre as ofertas do 124 

programa previstas no escopo do Edital, as responsabilidades do produtor e da Fundação 125 

Renova durante a execução dos projetos, as etapas - desde as inscrições até o pagamento 126 

do PSA aos produtores – e, finalmente, os critérios de elegibilidade aos programas por 127 

parte do produtor. Após a apresentação, a mobilizadora da Bacia para adesão ao Edital, 128 

Flávia Dias, informou que está sendo desenvolvido um plano de trabalho para mobilização, 129 

criando uma rede junto aos municípios para a indicação de produtores e outros agentes 130 

com perfil adequado que possam ser pontos focais nas cidades e nas áreas rurais onde os 131 
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produtores possam se dirigir. Finalizando a sua fala, ela se colocou à disposição para 132 

orientações e solicitou aos conselheiros que contribuam com a ampla divulgação do Edital. 133 

Após discussões e esclarecimentos sobre o tema, sem mais itens em pauta, a reunião foi 134 

encerrada por volta das 17h30. 135 

Assina esta ata:  136 

 137 

GENILSON TADEU SILVA 138 

Presidente do CBH-Manhuaçu 139 

 140 


