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Aos dezenove dias de fevereiro de 2019, de 09h às 12h, reuniu-se ordinariamente o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 1 

Pará (Comitê do Rio Pará), no Auditório da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG Regional Centro-2 

Oeste, localizado à Rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, nº 144A, Esplanada, Divinópolis/MG. Participaram os seguintes 3 

conselheiros titulares: Jamilson Wagner de Andrade Carvalho - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 4 

Estado de Minas Gerais – EMATER; Ailton Aparecido de Lacerda - Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG; Rogério Diniz 5 

Teixeira - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG; José Jorge Pereira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 6 

IGAM; Aroldo Felipe de Freitas – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; 7 

Patrick de Carvalho Timochenco - Instituto Estadual de Florestas – IEF; Antônio Afonso Nogueira de Oliveira - Instituto 8 

Mineiro de Agropecuária – IMA; Lucas Marques Pessoa – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 9 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG; Andréa Faria de Sousa – Prefeitura Municipal de 10 

Perdigão; Alexandre de Faria Silva – Prefeitura Municipal de Igaratinga; Frederico Mendes Amaral - Prefeitura Municipal 11 

de Pará de Minas; Rosalva Flores Fernandes Leandro – Prefeitura Municipal de Martinho Campos; Eloísio Francisco do 12 

Nascimento - Serviço de Saneamento Ambiental Municipal – SESAM; José Dirino Arruda - Sindicato dos Produtores Rurais 13 

de Martinho Campos; Túlio Pereira de Sá – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG; Roberto Soares 14 

Nogueira - Associação Comercial e Empresarial de Itaúna – ACE; Josias Gomes Ribeiro Filho - Conselho Regional de 15 

Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG; Luciana Rodrigues Silva - Conselho Regional de Biologia – CRBio; 16 

Marcos Antônio da Silva - Associação Nascentes Bela Vista; José Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação 17 

Amigos do Meio Ambiente e Heloísa Cristina Notini Greco - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 18 

ABES. Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Geraldo Magela da Silva – Instituto Estadual de Florestas – IEF; 19 

André Ferreira Milton - Prefeitura Municipal de Pará de Minas; Marina Cândida Gomes Silva - Prefeitura Municipal de 20 

Divinópolis (no exercício da titularidade); Maria Helena Gonçalves Mitre Amorim, Prefeitura Municipal de Cláudio (no 21 

exercício da titularidade); Jordane Lima de Queiroz - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna – SAAE Itaúna (no 22 

exercício da titularidade); Cristiane Maria das Dores Freitas - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara – SAAE 23 

Itaguara; Marcelo da Fonseca – Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio (no exercício da titularidade); Márcia Helena 24 

Batista Corrêa - Universidade do Estado de Minas Gerais (no exercício da titularidade) e José Fideles Neto – Sindicato dos 25 

Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares do Município de Cláudio (no exercício da titularidade). 26 

Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Breno Henrique da Silva Ramos - Prefeitura Municipal de Pompéu; 27 

Fernando Lopes Pimenta – Prefeitura Municipal de Oliveira; Regina Célia Greco Santos – Associação de Usuários do Rio 28 

Pará; Simone Alves de Araújo - Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares de São 29 

Francisco de Paula; Sandra Vaz Soares Martins – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG e 30 

Mário Sotero Borges – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaúna e Itatiaiuçu. Participaram também: Rúbia Mansur e 31 

Diogo de Carvalho, Agência Peixe Vivo. Após a recepção e credenciamento, o presidente do CBH do Rio Pará, Sr. José 32 

Hermano Franco agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta: 08h30 - Credenciamento. 09h00 - 33 

Abertura e verificação de quórum. 09h10 - Informes: Contingenciamento dos recursos da cobrança pelo uso de recursos 34 

hídricos da bacia hidrográfica do Rio Pará; Plano Municipal de Saneamento Básico de Piracema/MG; Rompimento da 35 

Barragem da VALE-Brumadinho/MG; Videoconferências; Realização de workshop. 09h40 -  Aprovação da ata da reunião 36 

de 27/11/2018. 10h00 - Composição das Câmaras Técnicas do CBH do Rio Pará (CTOC, CTIL, CTCOM e CTOC). 10h30 - 37 

Deliberação Normativa que “Aprova o orçamento anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo 38 

uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação no custeio de 2019 e dá outras providencias”. 39 

11h00 - Deliberação Normativa que “Altera o Regimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – Comitê do Rio 40 

Pará”. 11h30 – Assuntos gerais e encaminhamentos. 12h00 - Encerramento. Informes: Contingenciamento dos recursos 41 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Pará. O Presidente do Comitê do Rio Pará, José 42 

Hermano Franco, informa que participou da última reunião do Fórum Mineiro de Comitês em Belo Horizonte e que pode 43 

conversar com a Diretora Geral do IGAM, Sra. Marília Melo a respeito do contingenciamento dos recursos. Diz que há um 44 

sentimento de confiança por parte do IGAM de que os recursos serão repassados e que em duas a três semanas o 45 

Comitê receberá notícias boas. Informa que tentou entrar em contato com o Promotor Francisco Generoso para 46 

conversar sobre uma possível ação judicial contra o Estado, a exemplo do que outros comitês fizeram, mas que para a 47 

região da bacia do Rio Pará, a conversa deve ser feita junto ao Promotor Leandro Wili. Informa que a conversa ainda não 48 

foi realizada, já que, após voltar de férias o Promotor precisou se dedicar a Brumadinho. Plano Municipal de 49 

Saneamento Básico de Piracema/MG. O Vice-Presidente do CBH do Rio Pará, José Jorge Pereira, informa que participou 50 

de audiência pública em Piracema/MG, onde foi apresentado o Produto 3 do Plano Municipal de Saneamento Básico do 51 

município. Diz que o Plano foi uma demanda do Comitê do Rio Pará ao CBH São Francisco e que na Audiência foram 52 

discutidos o diagnóstico, prognóstico e as ações do município referentes ao Plano. Ainda com a palavra, José Jorge fala 53 

sobre os pontos principais do produto apresentado. Finaliza sugerindo que o Comitê do Rio Pará convide a empresa 54 

contratada para elaboração do PMSB de Piracema para apresentar o que foi realizado. Rompimento da Barragem da 55 
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VALE-Brumadinho/MG. Na sequência, o Presidente José Hermano informa que encaminhou Ofício à SEMAD solicitando 56 

uma listagem das barragens localizadas na bacia do Rio Pará, com informações a respeito dos seus métodos de 57 

construção, status de licenciamento, data da última fiscalização e outras informações relevantes. Diz que a resposta ao 58 

Ofício auxiliará na conversa que será feita em breve com os municípios da bacia para que estes possam entender o 59 

panorama da situação. Ressalta que os prejuízos do rompimento da barragem da VALE em Brumadinho são imensuráveis 60 

e que as cidades que necessitam da água do Rio Paraopeba ainda não sabem como ficará o abastecimento e tratamento 61 

nos próximos dias e nem as projeções para a saúde pública. Na oportunidade, José Hermano informa que também 62 

enviou Ofício para a Águas de Pará de Minas, já que, se em algum momento for feito o tratamento da água do Rio 63 

Paraopeba, o rejeito da ETA irá para o Ribeirão Paciência, afluente do Rio Pará. Explica que o Ofício solicita maiores 64 

informações de como se dará esse descarte, pois, isso pode afetar a bacia.  Com a palavra, o conselheiro Lucas Marques 65 

informa que algumas das informações solicitadas no Ofício encaminhado à SEMAD podem ser conferidas no site da ANM, 66 

como, por exemplo, quais barragens estão instaladas na bacia, as empresas responsáveis pelas mesmas e o nível de 67 

estabilidade de cada uma. Na oportunidade, o Vice-Presidente José Jorge solicita que a ARSAE informe ao Comitê a carga 68 

de DBO lançada na bacia. Videoconferências. Ato contínuo, José Hermano fala sobre a possibilidade de utilização de 69 

videoconferência para as reuniões das Câmaras Técnicas. Explica que esse modelo permite que os membros das CT’s 70 

possam conversar antes da reunião e que a discussão acaba se tornando mais produtiva e rápida. O conselheiro Marcelo 71 

da Fonseca endossa a sugestão do Presidente José Hermano e ressalta que como alguns membros são de cidades 72 

distintas, o uso de videoconferência poderia substituir o deslocamento. Após a aprovação dos conselheiros presentes, o 73 

Presidente José Hermano irá passar a demanda de compra do equipamento de videoconferência à Agência Peixe Vivo. 74 

Realização de workshops. José Hermano informa que ainda não há previsão para a realização dos workshops e que eles 75 

acontecerão sob demanda das sub-bacias. Informa também, que irá levar o assunto à CTECOM para aperfeiçoar o 76 

esqueleto do evento. Na oportunidade, José Hermano informa que as visitas às cidades da bacia vão se iniciar em breve e 77 

que está aguardando apenas a sinalização dos secretários municipais. Finaliza explicando que após a contratação da 78 

secretária do Comitê, haverá uma maior agilidade para os projetos e ações supracitados saiam do papel. Aprovação da 79 

ata da reunião de 27/11/2018. O presidente José Hermano coloca a ata para aprovação e após as alterações sugeridas 80 

pelo Secretário Túlio Pereira a ata é aprovada por unanimidade. Composição das Câmaras Técnicas do CBH do Rio Pará 81 

(CTOC, CTIL, CTCOM e CTPP). Na sequência, o Secretário do CBH do Rio Pará, Túlio Pereira, fala sobre a necessidade de 82 

compor as Câmaras Técnicas do Comitê e informa que ao todo quatro CT’s estão com vagas em aberto. Informa também 83 

que até então há dois membros na CTIL, cinco membros na CTOC, sete na CTPP e dois membros na CTECOM. Reitera que 84 

a participação nas Câmaras Técnicas deve ser paritária entre os setores, de acordo com o Regimento Interno e, na 85 

sequência, solicita que os interessados a comporem as vagas remanescentes se manifestem. Na oportunidade, a Analista 86 

Ambiental da Agência Peixe Vivo, Rubia Mansur, explica que as vagas são destinadas às entidades que fazem parte do 87 

Comitê do Rio Pará e não necessariamente aos membros que representam tais instituições no Plenário. Nesse sentido, 88 

informa que outras pessoas podem representar essas entidades nas Câmaras Técnicas mediante indicação. Após a 89 

manifestação dos interessados, Túlio Pereira faz a leitura da nova composição das Câmaras Técnicas e solicita que as 90 

entidades enviem o Ofício de indicação para fins de formalização. Informa que devido às alterações na composição da 91 

CTIL, a reunião desta Câmara prevista para o dia 21 de Fevereiro será remarcada para que os novos membros possam 92 

comparecer e solicita que nas próximas reuniões das CT’s sejam escolhidos o coordenador e secretário de cada Câmara. 93 

Finaliza informando que vai organizar as novas composições e enviará um e-mail para as Câmaras para que cada uma 94 

possa organizar sua agenda de atividades. Deliberação Normativa que “Aprova o orçamento anual da Agência Peixe 95 

Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação 96 

no custeio de 2019 e dá outras providencias”. O Presidente José Hermano explica que por ser o primeiro ano, ainda não 97 

tem parâmetros avaliativos suficientes para sugerir alterações ou opinar sobre o orçamento e que só após esse primeiro 98 

ano será possível analisar a previsão de gastos e o que foi efetivamente executado para poder avaliar se os 99 

procedimentos foram coerentes. Com a palavra, Rúbia Mansur explica que a aprovação do orçamento anual do custeio 100 

da Agência Peixe Vivo (7,5%) é uma nova exigência do Contrato de Gestão, que anteriormente abrangia apenas o 101 

orçamento referente aos 92,5% (investimento). Na sequência, apresenta o texto da Deliberação e explica seus principais 102 

pontos. Ressalta que outra exigência do Contrato é a formação de um Grupo de Acompanhamento do Contrato de 103 

Gestão (GACG) e que procurando as DN’s do CBH do Rio Pará não encontrou nenhuma Deliberação que instaurasse esse 104 

grupo. Sugere que esse assunto esteja na pauta da próxima reunião da CTIL e que uma minuta de Deliberação seja 105 

elaborada para posterior aprovação em Plenária. Explica que é esse grupo quem verifica a execução do Plano Plurianual 106 

de Aplicação e por exigência do Contrato é elaborado um relatório que irá subsidiar as decisões da Diretoria do Comitê. 107 

Ainda com a palavra, Rúbia Mansur apresenta as despesas do custeio da Agência Peixe Vivo dentro dos recursos dos 108 

7,5% que envolvem atividades administrativas, pagamento de pessoal, contas a pagar, reembolsos e diárias, entre outras 109 

ações. Na oportunidade, explica como devem ser feitas as solicitações de adiantamento de diárias, as orientações para 110 
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prestação de contas e que apenas os membros de instituições da sociedade civil podem pleitear esse custeio. Rubia 111 

Mansur finaliza informando que trimestralmente são publicadas no site da Agência Peixe Vivo as demonstrações 112 

financeiras onde são publicitados os repasses e as despesas de custeio referente a cada período. O Vice-Presidente José 113 

Jorge atenta para o fato de que os recursos disponíveis e previstos para o Pará ainda são muito limitados diante das 114 

necessidades do Comitê. Nesse sentido, reitera que o Comitê deve trabalhar alinhado ao IGAM para ir em busca da 115 

regularização das outorgas na bacia e, consequentemente, arrecadar mais recursos da cobrança. Após maiores 116 

discussões, a Deliberação é aprovada por unanimidade. Deliberação Normativa que “Altera o Regimento do Comitê da 117 

Bacia Hidrográfica do Rio Pará – Comitê do Rio Pará”. O Presidente do CBH do Rio Pará, José Hermano Franco, 118 

apresenta à Plenária o texto da Deliberação, bem como sua finalidade e justificativas. Explica que o CERH deliberou em 119 

relação ao mandato da Diretoria de todos os CBH’s estaduais e definiu que os processos eleitorais desses comitês serão 120 

concomitantes. Nesse sentido, informa que houve então a necessidade de todos os CBH’s alterarem seu Regimento 121 

Interno, sobretudo em relação ao prazo do mandato dos atuais membros da Diretoria. Após leitura da proposta de 122 

alteração no Regimento Interno e de maiores esclarecimentos e discussões sobre o texto, a Deliberação é aprovada por 123 

unanimidade. Encaminhamentos. Com a palavra, o Secretário Túlio Pereira convida a todos para participarem do evento 124 

“Obrigações Ambientais 2019” no dia 10 de Março na sede da FIEMG em Divinópolis. Explica que o evento acontece 125 

anualmente e é voltado para aqueles que trabalham ou se interessam pelo tema do meio-ambiente de maneira geral. Na 126 

sequência, o conselheiro Geraldo Magela informa que a Igreja Católica promove anualmente a Campanha da 127 

Fraternidade e que a cada ano um tema entra em discussão visando melhorar a vida da população e o convívio em 128 

sociedade. Informa que o tema desse ano é “Fraternidade e Políticas Públicas” e sugere que as prefeituras e entidades da 129 

sociedade civil do Comitê participem dos debates que ocorrem no âmbito da Campanha, já que é uma maneira de deixar 130 

a população a par dos assuntos relacionados aos recursos hídricos. Informa também que existe um fundo diocesano para 131 

incentivar iniciativas locais e que aqueles interessados no financiamento de projetos devem se atentar ao site da Diocese 132 

e/ou da CNBB. Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente do CBH Rio Pará, Sr. José 133 

Hermano Franco encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata.  134 


