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Aos vinte dias do mês de novembro de 2020, das 14h às 17h, reuniram-se ordinariamente os 1 

membros da Diretoria do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, através 2 

de videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet https://meet.google.com/hne-3 

zkup-vzj. Participaram os seguintes conselheiros: José Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia 4 

- Associação Amigos do Meio Ambiente; Túlio Pereira de Sá – Federação das Indústrias do Estado 5 

de Minas Gerais - FIEMG; Vilma Aparecida Messias - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru e 6 

Varlei Marra - Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material 7 

Elétrico de Itaúna – SINDIMEI. Participaram também: Ohany Ferreira, Rúbia Mansur, Thiago 8 

Campos e Kelly Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo. Após recepção e verificação 9 

de quórum, o presidente do Comitê do Rio Pará, José Hermano Franco, agradece a presença de 10 

todos, em especial a Varlei Marra e Vilma Messias, novos membros da Diretoria do CBH do rio 11 

Pará. Na sequência diz que considerando o repasse dos recursos da cobrança, será necessária 12 

uma organização para definição das ações prioritárias de investimento na bacia. Completa 13 

dizendo que considera importante focar em ações de comunicação. Varlei Marra se apresenta 14 

e agradece a possibilidade de participação na Diretoria. Comenta que também considera 15 

importante focar em ações de comunicação para que as pessoas conheçam a bacia e o comitê. 16 

Vilma Messias se apresenta e comenta diz estar animada em conhecer e participar ativamente 17 

do comitê. Na sequência, a analista da Agência Peixe Vivo, Ohany Vasconcelos, apresenta a 18 

pauta da reunião (14h. Abertura e verificação de quórum. 14h10. DN aprovação PAP; 14h30. DN 19 

planejamento custeio Agência Peixe Vivo – POA; 14h40. DN aprovação Agenda Anual de 20 

Atividades / calendário 2021; 14h50. Assuntos Gerais; 15h. Encerramento) e diz que o objetivo 21 

principal da mesma é apresentar à Diretoria as minutas de Deliberações que serão submetidas 22 

ao Plenário. Com a palavra Rúbia Mansur inicia a apresentação sobre a DN que aprova o PPA - 23 

Plano Plurianual de Aplicação. Diz o PPA foi realizado de observando o Plano Diretor da Bacia e 24 

que ele mantém o mesmo formato do PPA vigente. Thiago Campos completa dizendo que a 25 

proposta de investimento é cautelosa devido à insegurança quando ao repasse dos recursos. 26 

Comenta que o primeiro eixo do PPA refere-se a Programas e Ações de Gestão e haverá 27 

investimento em ações de fortalecimento do Comitê; comunicação; atualização do plano diretor 28 

e aprimoramento da metodologia de cobrança. Em relação do segundo eixo - Programas e Ações 29 

de Planejamento, diz que a estrutura será semelhante ao PPA anterior, pois todo o 30 

planejamento foi frustrado devido à ausência de repasse dos recursos. Finaliza dizendo que não 31 

foram previstas ações para terceiro eixo – Programas e ações estruturais, pois ainda não há 32 

nenhum projeto aprovado e o recurso em conta não comporta tamanho investimento. Após 33 

discussões Ohany Vasconcelos passa para o próximo ponto de pauta, DN que aprova o 34 

planejamento custeio Agência Peixe Vivo – POA. Com a palavra Rúbia Mansur explica que o 35 

POA foi elaborado em atendimento ao contrato de gestão do CBH do rio Pará e que os termos 36 

estão iguais aos anteriores. Em seguida Ohany Vasconcelos fala sobre a previsão de arrecadação 37 

e apresenta as despesas de custeio estimadas para 2021. Ressalta que o planejamento de 38 

custeio foi conservador e a expectativa é que seja gasto apenas metade do valor previsto de 39 

arrecadação. Em seguida Rúbia Mansur apresenta a DN que aprova a Agenda Anual de 40 

Atividades / calendário 2021. Inicia explicando que o IGAM está padronizando os contratos de 41 

gestão com novos indicadores e que futuramente será exigida a elaboração e cumprimento da 42 

agenda de atividades do comitê. Diz que apesar dessa exigência não se aplicar ao CBH do rio 43 

Pará em 2021, a agenda foi elaborada para que o comitê comece a se familiarizar com esse nível 44 

de planejamento. Ohany Vasconcelos apresenta a agenda com as datas das reuniões plenárias, 45 

câmaras técnicas, grupos de trabalho e eventos. Túlio de Sá sugere a alteração das datas das 46 

reuniões previstas para as terceiras quintas-feiras de cada mês para não chocar com a reunião 47 

da URC e Ohany Vasconcelos se compromete a ajustar a agenda. José Hermano comenta que 48 

pretende realizar visitas em municípios para apresentação do Comitê e pergunta se não será 49 

necessário incluí-las no planejamento. Ohany Vasconcelos responde que não, pois não essas 50 

visitas são atividades que foram previstas quando da distribuição de recursos no PPA e que a 51 

agenda inclui apenas reuniões ordinárias e eventos das instâncias do comitê.  Encerramento: 52 
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Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente do CBH Rio Pará, Sr. José Hermano 53 

Franco encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata.  54 

 55 


