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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINARIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 03 de outubro de 2017, às 09h00, no auditório do Sindicato dos 2 

Trabalhadores Rurais de São João do Manhuaçu, São João do Manhuaçu/ MG, teve 3 

início a 36ª Reunião Ordinária do CBH Manhuaçu. O Sr. Senisi Rocha, presidente do 4 

Comitê, deu boas-vindas aos membros, convidando a diretoria do CBH Manhuaçu 5 

para compor a mesa. A mesa foi composta pelos 04 diretores do comitê e três 6 

representantes do município, sendo: Sérgio Camilo (prefeito de São João 7 

do Manhuaçu), José Miranda Barbosa (vice-prefeito de São João do Manhuaçu) e 8 

Silvano Moisés Nunes (vereador do município). Compareceram à reunião diversos 9 

secretários e diretores municipais. O diretor da Escola Prof. Juventino Nunes, Sr. 10 

Adriano, fez uma oração, havendo posteriormente duas apresentações: uma dança 11 

de ballet, com duas alunas da Escola Antônio Barbosa dos Santos e a segunda com 12 

a aluna da escola Prof. Juventino Nunes cantou um hino religioso.  Dando início à 13 

reunião, o Sr. Senisi Rocha agradeceu a presença de todos e solicitou a Sra. Isaura 14 

que o ajudasse na verificação da existência de quórum, que foi confirmada. Em 15 

seguida, foi passado para o primeiro ponto em pauta, leitura, discussão e votação da 16 

ata da 35ª Reunião Ordinária. A ata foi aprovada, sem alterações. Dando 17 

prosseguimento, foi passado ao próximo ponto, escolha dos participantes para o 6º 18 

Encontro de Integração. Foram deliberados os seguintes membros para representar 19 

o comitê, Senisi Rocha, Isaura Paixão, Vilma Mathias, Flávia Dias, Flávia Dias, 20 

Toríbio Cordeiro e os convidados Luziane Portilho e Ailton Calixto. Aproveitado a 21 

oportunidade foi feito um sorteio para saber quem irá representar o poder público no 22 

Encob, tendo em vista que o Sr. Fernando Maldonado e Josimar manifestaram 23 

interesse na última plenária. O Sr. Fernando Maldonado foi o ganhador no sorteio, 24 

sendo assim o representante do CBH no Encob. Na sequência foi passado para o 25 

próximo ponto, relato sobre as 50ª, 51ª e 52ª reuniões do FMCBH. A Sras. Flávia 26 

Dias e Rita Cosendey apresentaram à plenária o relato da participação das mesmas 27 

durante as reuniões do FMCBH. Dando continuidade, foi passado para o próximo 28 

ponto, discussão sobre critério de participação no FMCBH; O Sr. Senisi falou da 29 

importância do Fórum mineiro e da representação do comitê neste evento, sugerindo 30 

a criação de critério de participação. O mesmo sugeriu que seja estabelecido o 31 



 
Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 02/05/2018 

 

critério de uma vaga permanente para a diretoria do CBH e outra para membros da 32 

plenária. A plenária aprovou o critério de participação proposto pelo presidente deste 33 

comitê Senisi Rocha. Dando sequência, passou para o próximo ponto, relato sobre 34 

Forea 2017 e a parceria com o CBH Manhuaçu. A Sra. Isaura Paixão apresentou à 35 

plenária um breve relato sobre sua participação no Forea em Luisburgo. Ela 36 

informou que este evento teve o apoio financeiro do comitê, no patrocínio de 37 

camisas para o evento, mostrando à plenária um relatório feito pela Sra. Aparecida, 38 

organizadora do evento. Na sequência a Sra. Flávia Dias, falou do próximo ponto, 39 

relato sobre a parceria do CBH Manhuaçu com o IF Sudeste na capacitação de 40 

catadores de recicláveis da Uniforça. O Sr. Senisi informou que está capacitação foi 41 

patrocinada pelo CBH Manhuaçu, na qual teve a colaboração da diretoria nas ações. 42 

A Sra. Flávia falou da grande participação dos catadores no curso de capacitação, 43 

aproveitando a oportunidade para mostrar fotos das atividades desenvolvidas. 44 

Dando seguimento, foi passado para a Sra. Maria Aparecida, representante da 45 

CTPP, para falar do próximo ponto, relato sobre o P12 na CTPP. A Sra. Maria 46 

Aparecida, informou que do objetivo do P12, e sobre a implantação do mesmo. Foi 47 

informado que será feito um termo de referência, que servirá para uma 48 

implementação eficiente do programa. Este programa terá o apoio de várias 49 

instituições, entre elas o próprio IF, Emater e demais entidades. O termo de 50 

referência, segunda a Sra. Aparecida será elaborado pelo Instituto Federal. 51 

Prosseguindo a reunião, o Sr. Genilson Tadeu, relato sobre a inclusão dos catadores 52 

de recicláveis de Mutum em parceria com o CBH Manhuaçu. O Sr. Genilson, falou 53 

que a apresentação tem por objetivo, a prestação de contas do dinheiro 54 

disponibilizado pelo comitê no curso de capacitação. A Sra. Flávia Dias foi 55 

convidada para falar do plano de trabalho desenvolvido. O Sr. Senisi informou que 56 

será feito uma prestação de contas do comitê, na última plenária do ano, de todos os 57 

apoios financeiros feito pelo comitê. Dando seguimento a reunião, foi passado para 58 

o próximo ponto, discussão sobre criação de Câmara Técnica para análise e 59 

elaboração de parecer sobre implantação de empreendimento relativo ao Plano de 60 

Bacia. Foi convidado para falar do assunto o Sr. Frederico, da Semad, que falou 61 

sobre as leis que envolvem os recursos hídricos e informou que em uma das leis fala 62 



 
Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 02/05/2018 

 

da disponibilização dos Planos de Bacia, desta forma eles resolverão apresentar as 63 

propostas pensada pela entidade aos comitês. Foi feito duas propostas ao comitê, a 64 

primeira que seja disponibilizado ao empreendedor o Plano de Bacia que entrasse 65 

com processo, após o pedido ao Semad, o mesmo enviará ao jurídico para analise, 66 

e o segundo é que seja redigido um ofício padrão para o CBH Manhuaçu, 67 

informando que não há restrição quanto a piscicultura, ou seja atividade de 68 

agricultura para pequenos produtores. Foi aberta a discussão. O Sr. Ronevon 69 

informou que o plano de bacia é público. Foi decidido pela plenária que não será 70 

criado uma câmara técnica para discutir o assunto. Dando prosseguimento, o Sr. 71 

Senisi falou do próximo ponto, preparação da expedição no Rio Manhuaçu. O Sr. 72 

Senisi informou que a diretoria está planejando em fazer uma expedição no Rio 73 

Manhuaçu. Ele informou que está expedição terá duas etapas, sendo a primeira 74 

mais técnica, com o objetivo da elaboração de um relatório técnica do rio. A segunda 75 

parte será com a apresentação de palestra nos municípios pertencentes a Bacia e 76 

demonstração à comunidade dos resultados obtidos na primeira etapa. Não havendo 77 

mais assuntos em pauta, a reunião foi encerrada. 78 

 79 

Assina esta ata: 80 

 81 

 82 

 83 

Senisi de Almeida Rocha 84 

Presidente do CBH Manhuaçu 85 


