
 
Aprovada em reunião do CBH-Manhuaçu realizada no dia 13/03/2020 

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH MANHUAÇU 1 

No dia 03 de dezembro de 2019, às 09h30, teve início a 41ª Reunião Ordinária do CBH Manhuaçu, no 2 

município de Aimorés. Dando início às atividades, as autoridades presentes foram convidadas a compor a 3 

mesa de honra, sendo: Jefferson Dias Batista – Vice Prefeito; Benito Pimenta – Polícia Ambiental; Cláudio 4 

José de Morais – Pároco da Matriz São Sebastião; Natália Serrano – Secretária Municipal de Assistência 5 

Social; Rogério Serrano – Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; João Arlindo – 6 

Procurador Geral do Município; Cláudia Aparecida Pimenta – Bióloga e Consultora Ambiental do Município; 7 

Flávia Dias – Secretária Adjunta do CBH; Isaura Paixão – Secretária Executiva do CBH; Genilson Tadeu – 8 

Vice Presidente do CBH; e, Senisi Rocha – Presidente do CBH. Foi justificada a ausência do Sr. Marcelo 9 

Marques – Prefeito Municipal e do Sr. André Vidal – Presidente da Câmara dos Vereadores que participam, 10 

em BH, de uma assembleia junto à Comissão Estadual de Saúde, para trazer o serviço de hemodiálise para 11 

o município de Aimorés. Foi realizada apresentação artística dos alunos da Escola Municipal Abelhinhas. Em 12 

seguida, para dar inicio à pauta da reunião, foi passada a palavra ao Sr. Senisi Rocha, Presidente do CBH 13 

Manhuaçu. O Presidente do Comitê agradeceu a presença das autoridades e as solicitou que se 14 

assentassem no auditório. Em seguida, convidou os membros da Diretoria para compor a mesa e passou 15 

para os informes da Diretoria. Disse que foi encaminhado ofício ao Comitê Interfederativo – CIF e à 16 

Fundação Renova a respeito da água que é captada para abastecer o município de Alvarenga. Afirmou que 17 

apenas após um ano o CBH obteve resposta contendo somente o mapa com os pontos de abastecimento. 18 

Em seguida, foi feita a verificação de quórum, restando confirmado para inicio da reunião. Após, foi realizada 19 

a leitura, a discussão e a votação da ata da 09ª Assembleia Extraordinária do CBH Manhuaçu realizada em 20 

São José do Mantimento. Não sendo solicitado nenhum ajuste, foi lido um resumo da ata que foi colocada 21 

em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. Sebastião Tomaz, 22 

representante da CENIBRA, para apresentação sobre a subsolagem para conservação de água na Bacia do 23 

Rio Doce. Explicou que um grande volume das águas de chuva que cai escoa sob a superfície, sendo que é 24 

necessário aumentar o tempo de residência destas águas na bacia. Portanto, é necessário criar mecanismos 25 

para melhorar tal situação do quadro de infiltração de água. Apresentou um mapa da Bacia do Rio Doce que 26 

revela que 59% da área é destinada às pastagens, sendo que a pastagem degradada infiltra apenas 10% do 27 

volume recebido. Foi criado um projeto de subsolagem, que vem sendo compartilhado com a sociedade. É 28 

utilizado um trator agrícola e equipamentos simples, para romper a camada entre 20 e 25 cm de terra 29 

compactada, fazendo sulcos de 60 cm de profundidade, em curva de níveis. Em seguida, o mesmo explicou 30 

sobre técnicas para definição das curvas de nível e também sobre o trabalho efetivado relativo a este projeto 31 

em alguns municípios. Feitos questionamentos e respondidos, a apresentação foi finalizada e foi solicitada a 32 

inversão de pauta. Sendo aprovada pelos membros foi colocado em discussão o ponto de pauta sobre a 33 

Declaração de Área de Conflito - DAC 001/2019, da Portaria nº 15/2019 do IGAM. O Sr. Eduardo Araújo, 34 

representante do IGAM, explicou que é uma tendência natural o aumento da ocorrência de conflitos sobre o 35 

uso da água, por isso, importante a discussão no âmbito do CBH. Mencionou mudanças na legislação, como 36 

a Lei Estadual 21.972, sobre remodelagem, e falou do retorno das outorgas para o IGAM. Citou o decreto 37 
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Estadual que estabelece o Regulamento Interno do IGAM, a criação das unidades regionais, a nova 38 

regulamentação de outorgas – Decreto 47.705 e a Portaria IGAM nº 48, que regulamenta a outorga. Nos 39 

casos de conflitos, a disponibilidade hídrica é a principal questão a ser discutida. Em MG, existem unidades 40 

de planejamento e o limite estabelecido de recursos disponíveis é diferente em cada uma delas, definidos a 41 

partir da Q710. A microbacia que está em conflito, Quatis, contém mais usos do que suporta. O representante 42 

do IGAM falou que constatada a situação de conflito, o IGAM declara a área de conflito. Com relação a 43 

situação de conflito na região de Itueta, a Sra. Regina, advogada da Câmara de Vereadores, explicou as 44 

medidas que já foram tomadas, como visita ao IGAM e ao Ministério Público. Disse que precisam tratar as 45 

causas, recuperar as nascentes, que é mais amplo do que resolver a área de conflito e solicitou ao CBH que 46 

priorize a área que vem sendo tão degradada, viabilizando junto ao IGAM a dilação do prazo para resposta 47 

até o mês de setembro de 2020. O Sr. Maurício informou que se tornou uma área de conflito pelo fato dos 48 

usuários terem se formalizado com as outorgas. Finalizados os debates, ficou encaminhado pelo Comitê que 49 

a primeira reunião de 2020 será feita em Itueta e será encaminhado ofício ao IGAM solicitando a prorrogação 50 

do prazo. Em seguida a reunião foi pausada para almoço. Retomando aos pontos de pauta, passou-se para 51 

a apresentação sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, ministrada pelo Sr. Henrique Lobo. O palestrante 52 

apresentou histórico da Bacia, suas características, a sua atual e futura situação. O presidente do CBH 53 

informou que a apresentação do Sr. Henrique Lobo será disponibilizada via e-mail. O Sr. Eduardo Araújo 54 

parabenizou a apresentação ministrada e reafirmou sobre a necessidade de se conhecer mais sobre o 55 

sistema de gestão de recursos hídricos. Finalizados os questionamentos e respostas quanto a apresentação, 56 

foi passada a palavra à Sra. Luciana Medeiros, para apresentação do Projeto Pró-Restaura desenvolvido na 57 

Bacia do Rio Doce pela WRI-Brasil. A representante da entidade explicou sobre as atividades da empresa, 58 

que é uma entidade de pesquisa e falou sobre as regiões do país em que possuem atividades ativas. Sobre 59 

o projeto apresentou a visão geral que é fortalecer a defesa e a abordagem econômica da agenda de 60 

restauração no Brasil; apoiar as principais instituições brasileiras no espaço de uso sustentável da terra a 61 

atuar mais eficientemente em relação às oportunidades da RPF; apoiar o Brasil e Estados a cumprir suas 62 

próprias políticas e requisitos climáticos, agrícolas e florestais – em particular a implementação da Provege 63 

Planaveg. Basicamente o projeto envolve a intensificação da produção agrícola com o estabelecimento de 64 

uma agricultura sustentável, a recuperação de pastos degradados, objetivando a transformação em pastos 65 

produtivos, o reflorestamento funcional, restauração ecológica e ainda evitar o desmatamento. Mencionou 66 

sobre os avanços do projeto e citou alguns resultados preliminares em cada um dos temas especificados. 67 

Finalizada a apresentação, a representante destacou a importância do fortalecimento da relação juntamente 68 

com os comitês. Em seguida o Sr. Alexandre Ribeiro e o Sr. Senisi Rocha falaram sobre a ida ao ENCOB 69 

2019, realizado em Foz do Iguaçu, do dia 21 a 25. Com a ausência da Sra. Marilia e do Sr. Karone que 70 

participaram da 62ª Reunião do FMCBH e do Workshop promovido pelo IGAM sobre a remodelagem, Senisi 71 

disse que houve muitas criticas pela forma com que o Estado vem tratando o assunto. Afirmou que foi 72 

recebida uma carta do Fórum Nacional de CBHs informando que não aceitam a proposta de remodelagem, 73 

pois fere a legitimidade dos comitês de bacia. Citou que teve audiência publica na Assembleia de MG para 74 

tratar do assunto de forma mais democrática. Em seguida foi feita explicação sobre a forma de avaliação da 75 
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atuação da entidade equiparada à agência. O Presidente informou sobre a importância de ser feita uma 76 

avaliação real do trabalho realizado pela agência e que o link para avaliação é acessado pelo e-mail. Em 77 

seguida foi feita a discussão e a aplicação do questionário de autoavaliação do Comitê, conforme DN CERH-78 

MG nº 41/2012. Quanto a DIMENSÃO 1: Fundamentos, no item 1.1 Legalidade – Nota 05 (excelente); 1.2 79 

Legitimidade/Representatividade – Nota 03 (regular); 1.3 Comportamental – Nota 05 (excelente); e, 1.4 80 

Interesse Público – Nota 05 (excelente). Quanto a DIMENSÃO 2: Organização, no item 2.1 Pactuação – Nota 81 

05 (excelente); 2.2 Territorialidade – Nota 05 (excelente); 2.3 Câmaras Técnicas – Nota 03 (regular); e, 2.4 82 

Articulação – Nota 03 (regular). Quanto a DIMENSÃO 3: Gestão, no item 3.1 Gestão Planejada – Nota 03 83 

(regular); 3.2 Gestão Operacional – Nota 04 (bom); 3.3 Instrumentos de Gestão – Nota 05 (excelente); e, 3.4 84 

Gestão do Conhecimento – Nota 04 (bom). Quanto à DIMENSÃO 4: Resultados, no item 4.1 Visão de 85 

Futuro, Reconhecimento Social – Nota 04 (bom); e, 4.2 Qualificação – Nota 05 (excelente). Em seguida, o 86 

Presidente passou para a apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2020, sendo que o documento 87 

apresentado foi lido e aprovado por unanimidade pelos membros do Comitê. Os municípios de Simonésia e 88 

Taparuba se candidataram para ficar como municípios “reserva” para receberem as plenárias do CBH no 89 

próximo ano. Foi colocado como último ponto de pauta a composição e criação da Câmara Técnica de 90 

Outorga e Cobrança – CTOC – Manhuaçu. Foi aprovada a criação da Câmara Técnica de Outorga e 91 

Cobrança – CTOC e assim, em regime de votação, os membros aprovaram, por unanimidade, a aprovação 92 

da deliberação que cria e determina as suas atribuições. Para compor a referida Câmara se candidataram os 93 

Sr. Humberto e o Sr. Wanderlei, sendo que os demais candidatos poderão ser manifestar no grupo do CBH 94 

Manhuaçu no Whatsapp. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros presentes e a dedicação 95 

dos mesmos para com o Comitê e afirmou esperar contar com eles na reunião de fevereiro de 2020. 96 

Finalizadas as discussões, a reunião foi encerrada por volta das 17h. Assina esta ata: 97 

 98 

Senisi de Almeida Rocha 99 
Presidente do CBH Manhuaçu 100 


