Aprovada na Reunião Plenária do CBH-Manhuaçu realizada em 03/02/2016

1

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MANHUAÇU

2

Às 13h00 do dia 25 de novembro de 2015, na Câmara Municipal de Manhumirim (Praça Getúlio Vargas, 20

3

– Centro Manhumirim/MG), foi realizada a 26ª Reunião Ordinária do CBH-Manhuaçu. Entre os pontos de

4

pauta estavam: abertura e verificação do quórum; apresentação do município anfitrião; solenidade de

5

entrega dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB – a municípios da bacia; apresentação do

6

Plano de Trabalho do CBH para 2016; apresentação da agenda de reuniões para 2016; apresentação do

7

relatório do ENCOB 2016; apresentação de iniciativa exitosa em favor da recuperação de áreas degradadas

8

em Simonésia, pelo vereador Moisés Raposo; apresentação do projeto de Caracterização e Plano de

9

Manejo da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, por Rodolfo Alves Barbosa; avaliação do IBIO AGB-Doce;

10

aplicação do Questionário DN 41 (CERH/MG), pelo IBIO AGB-Doce; considerações finais; confraternização

11

de fim de ano. O Sr. Senisi Rocha fez a abertura da reunião juntamente com os outros representantes a

12

Diretoria do CBH, que fizeram suas considerações sobre a situação da Bacia e a importância da reunião. O

13

Sr. Roberto Belarmino Fagundes, presidente da Câmara Municipal de Manhumirim, fez uma breve fala

14

sobre a honra em receber a última reunião do CBH, em sua cidade, e agradeceu a todos que

15

compareceram. Após, o Sr. Nailton Heringer, Prefeito de Manhuaçu, falou sobre o período extremamente

16

crítico que a Bacia está passando e expressou sua grande preocupação com a falta de chuvas e dessa

17

forma, com a captação de água. O presidente do CBH Manhuaçu agradeceu a presença dos representantes

18

do IBIO AGB Doce, da Prefácio e da Vallenge. O Sr. Luciano Borquio, Secretário de Administração de

19

Manhumirim, representando a Prefeita Darci Braga, desejou um bom trabalho aos membros do CBH e se

20

colocou à disposição. O Sr. Senisi Rocha informou aos membros sobre a existência de quórum, que

21

possibilitou o início da reunião. Passado para o próximo ponto, o presidente falou do preenchimento dos

22

formulários de avaliação do IBIO AGB Doce referente ao ano 2015 e o formulário de auto avaliação do

23

próprio CBH, instituída pelo IGAM. Os membros terão até o final da reunião para entregar os formulários

24

preenchidos. Em seguida foi feita apresentação do Plano de Trabalho do CBH para 2016 e a apresentação

25

da agenda de reuniões para 2016. Falou das reuniões itinerantes pela Bacia e que o CBH sempre dá

26

preferência aos municípios que se dispõe em receber o Comitê. O presidente ainda lembrou do Encontro

27

de Integração, previsto para ser realizado em agosto/2016, em Alto Caparaó/MG. Falou também sobre a

28

necessidade de registro das informações e atividades do Comitê, organização de um arcabouço de

29

informações para futuras consultas. Está proposta a realização de um Seminário para o segundo

30

semestre/2016, possivelmente sobre educação ambiental. Foi solicitado que os municípios que tivessem

31

interesse se manifestassem, o município que se candidatou foi Mutum. Foi falado sobre a realização de

32

uma capacitação dos membros. As propostas do Plano de Trabalho e do Calendário de reuniões de 2016

33

foram submetidas a votação e aprovadas por unanimidade. Passou-se para o próximo ponto de pauta, os
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34

representantes do CBH Manhuaçu que estiveram presentes no ENCOB 2015, realizado em Caldas

35

Novas/MG. Cada um dos membros teve cinco minutos para falar sobre suas avaliações sobre o evento,

36

sendo Flávia Dias, Isaura Paixão, Gusman Galvão e Karone Marllus. Em seguida, foi feita a entrega da versão

37

luxo dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB’s – aos municípios da Bacia que foram

38

contemplados com a elaboração desses planos com o dinheiro arrecadado com a cobrança pelo uso da

39

água. Dentre eles: Reduto, Martins Soares, Luisburgo, Simonésia, Manhuaçu, Chalé, São José do

40

Mantimento e Durandé. Foi enfatizado por Senisi Rocha que o Plano de Saneamento Básico não serve para

41

execução das obras, mas, para nortear os trabalhos por 20 anos e auxiliar na captação de recursos pelo

42

município para realização das obras. A Sra. Isaura falou da importância do trabalho feito e agradeceu aos

43

municípios e a empresa responsável pela elaboração dos planos. Os prefeitos municipais foram convidados

44

a permanecer para participarem da confraternização do CBH Manhuaçu e, desta forma, se unirem mais ao

45

CBH. A Sra. Isaura falou da importância da participação dos municípios no Comitê e explicou como os

46

municípios podem se tornar membros por meio do processo eleitoral. Seguindo a reunião, Rodolfo Alves

47

realizou a apresentação do projeto de Caracterização e Plano de Manejo da Bacia Hidrográfica do Rio

48

Manhuaçu. Outro ponto de discussão foi referente às faltas das instituições nas reuniões do Comitê. O

49

presidente pediu maior participação das instituições que estão constantemente faltantes. As instituições

50

serão avisadas por ofício. Caso continuem faltando serão excluídas e as vagas serão abertas às instituições

51

que tem interesse em participar. O vice-presidente do CBH, Genilson Tadeu, propôs, diante da dificuldade

52

de atendimento com a SUPRAM com sede em Governador Valadares, envio de uma manifestação à

53

SUPRAM solicitando maior eficiência e melhor atendimento. O servidor da SUPRAM, pelo Instituto Estadual

54

de Florestas – IEF, Sr. Kildare de Lima Brandão, que também integra o CBH, explicou aos membros do CBH

55

que existe uma proposta de reestruturação das SUPRAM’s, por parte do novo Governo estadual mineiro,

56

com relação a um melhoramento do atendimento aos municípios, uma nova regionalização, e melhor

57

arranjo, mas disse que não pode adiantar muita coisa por não possuir conhecimento total. Os membros

58

concordam com o envio do documento. Esgotados os pontos de pauta, a reunião foi finalizada às 16h00.
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Assinam esta ata:
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Senisi de Almeida Rocha
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Presidente

