ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS ÁGUAS DO RIO MANHUAÇU

No décimo primeiro dia do mês de novembro de 2011, realizou-se a reunião extraordinária do
Comitê de Bacias Hidrográficas – Águas do rio Manhuaçu, na Câmara municipal do Município
de São João do Manhuaçu. Após verificação de quorum, o secretário executivo do CBH, Senisi
de A. Rocha deu inicio a reunião dando as boas vindas aos presentes. Senisi convidou para
compor a mesa a presidenta do Comitê, Isaura P. da Paixão, o vice presidente, João Batista
Mendes de Abreu e o Sr. Denival de Souza Barros que representou o prefeito de São João do
Manhuaçu. A presidenta Isaura tomou a palavra dando as boas vindas e fez um breve resumo
da pauta da reunião, passando a palavra ao vice-presidente, João Batista Mendes de Abreu
que faz também alguns agradecimentos. Isaura agradeceu a prefeitura de Manhuaçu, na
pessoa do Sr. Lino da Costa e Silva, Secretário Municipal de Agricultura, pelo apoio
administrativo que tem prestado ao CBH. O secretário executivo Senisi Rocha, deu
continuidade a pauta da reunião propondo a aprovação da ATA da reunião que ocorreu em
Aimorés, conforme acordo, a mesma foi enviada por e-mail, restando apenas a aprovação
oficial do plenário, a presidenta Isaura, propôs a votação e a ATA foi aprovada unanimemente.
A presidenta passou a palavra a Ronevon Huebra da Silva, representante da COPASA, que
trouxe um breve resumo dos últimos acontecimentos na CTIL Doce e do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, onde o mesmo representou o CBH Águas do rio Manhuaçu. Em seguida, o
secretário executivo, seguiu com a leitura da carta de desligamento da Associação de
Pescadores Amadores de Manhuaçu e Região – APAM, com o desligamento, a ACEAS passa
a ser titular. Sem nenhum comentário ou colocação sobre o desligamento, Senisi deu
continuidade passando a leitura da Deliberação Normativa DN05 (Ad Referendum) onde a
presidenta Isaura, compôs a CTIL em caráter de urgência para análise técnica dos projetos
apresentados ao plenário que serão enviados ao FHIDRO. Senisi expôs ao plenário um erro no
Regimento interno, no Art. 22, o trecho onde se regulamenta os dias para envio de convocação
para reunião extraordinária, propondo alteração ao plenário, que decidiu por mudar de vinte
para três dias úteis a antecedência para convocações extraordinárias. A presidenta Isaura,
propôs votação e a alteração foi aceita por unanimidade. Em seguida, o Tenente Jesus da
Policia Ambiental, apresentou as fotos do levantamento realizado no rio José Pedro, para ser
usado como base de dados para a expedição que se realizará em abril de 2012. Foram
apresentados quatro projetos
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