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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 
 
 

1- Motivo  Reunião da Câmara de Planejamento e Projetos – CTPPP 
CBH Rio Pará 

2- Local e Data 
 

Divinópolis, 17 de abril de 2019 

3- Presentes Conforme lista de presença anexa 
 

4- Temas abordados 4.1) Início dos trabalhos da Câmara 
4.2) Proposta de criação de um banco de projetos 
4.3) Elaboração de Deliberação específica para definição de 
mecanismos de seleção de projetos 
4.4) Diagnóstico de usos e usuários de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do Rio Pará 
4.5) Situação de repasses oriundos da cobrança pelo uso da água 
4.6) Eleição do Coordenador da CTPP 
 

5- Discussões  5.1) Início dos trabalhos 
O Presidente do CBH Pará (José Hermano) deu as boas-vindas a todos e 
solicitou que fosse realizada uma apresentação entre os membros 
presentes para iniciar os trabalhos.  
Falou da importância estratégica desta Câmara e solicitou o empenho 
de todos na consecução das atividades para o benefício da bacia e do 
próprio Comitê. 
 
5.2) Proposta de criação de um banco de projetos 
O Presidente José Hermano iniciou os trabalhos informando que 
atualmente o CBH Pará não dispõe de recursos para a execução de 
atividades previstas no PPA em razão do repasse não estar sendo 
realizado de maneira assídua pelo IGAM e sugeriu ao grupo que fosse 
criado um banco de projetos a fim de coletar quais são as principais 
expectativas e necessidades de investimentos dos municípios e 
entidades que compõem o coletivo da bacia hidrográfica, em 
consonância com o Plano Diretor vigente. 
Foi colocada a possibilidade de criação de um banco de recepção de 
projetos em meio WEB, a exemplo do que é feito pelo Ministério 
Público de Minas Gerais. Este modelo WEB seria utilizado também 
como uma espécie de repositório de exemplos bons projetos aprovados 
pelo CBH Pará ou outros Comitês. 
Em seguida o representante da Agência Peixe Vivo apresentou algumas 
experiências existentes nos Comitês das Bacias do Rio das Velhas e do 
Rio São Francisco com relação a editais públicos de chamamento e 
como se dão os desdobramentos para seleção de projetos. Ele também 
abordou possibilidades de realização de procedimentos semelhantes 
no Comitê do Rio Pará futuramente. 
 
5.3) Criação de uma Deliberação discriminando critérios para seleção 
de projetos  
O Presidente do CBH Pará abordou a necessidade da CTPP propor uma 
deliberação visando garantir um processo de seleção, uma vez que, 
venha a ser publicado qualquer chamamento público para projetos, 
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hajam critérios formais que visam dar transparência ao processo de 
seleção, abordando critérios técnicos e levando-se em consideração as 
premissas do próprio edital, atribuindo lisura a todo o processo. 
Na sequência o representante da Agência Peixe Vivo apresentou 
exemplos existentes de deliberações semelhantes nos Comitês do Rio 
das Velhas e do Rio São Francisco. 
 
5.4) Diagnóstico de usos e usuários de recursos hídricos na bacia do 
Rio Pará 
Os membros presentes levantaram a necessidade de se realizar um 
diagnóstico atualizado sobre a situação dos usuários de água existentes 
na bacia, a fim de garantir a correta gestão dos recursos hídricos, 
evitando a possibilidade de conflitos ou usos inadequados. 
O representante do IGAM se manifestou e informou que o Estado 
detém informações necessárias para a correta gestão dos recursos 
hídricos e salientou que eventuais conflitos recentes que possam ter 
sido noticiados estão ligados à diminuição da ocorrência de chuvas e 
sua má distribuição temporal ao longo dos últimos anos. 
 
5.5) Situação dos repasses oriundos da cobrança pelo uso da água na 
bacia hidrográfica do rio Pará 
O Presidente José Hermano informou aos membros presentes que fez 
reunião de trabalho com o Governador Romeu Zema, que se mostrou 
contrário à política de contingenciamento dos recursos do Comitê, 
contudo, informou que a possibilidade de repasse imediato é pouco 
provável. José Hermano se mostrou preocupado com a situação 
perante os membros da Câmara e informou aos presentes que 
pretende pleitear ações junto ao Ministério Público de Minas Gerais 
para tentar solucionar a inadimplência por parte do Governo do Estado, 
uma vez que, entende estarem esgotadas outras possibilidades de 
acordo. 
 
5.6) Eleição do Coordenador da CTPP 
Na sequência os membros presentes elegeram o Sr. Aroldo Felipe de 
Freitas como o Coordenador da Câmara, não havendo indicação do 
Secretário da mesma. 
  

6- Encaminhamentos 6.1- A Agência Peixe Vivo encaminhará por e-mail a lista de presença, a 
memória da reunião e exemplos de deliberação para seleção de 
projetos dos CBH Rio das Velhas e São Francisco. PRAZO: imediato 
6.2- A CTPP irá formular uma proposta de deliberação com mecanismos 
para seleção de projetos na Bacia do Rio Pará a ser apreciada pela CTIL 
e posteriormente pela Plenária. PRAZO: próxima reunião da CTPP 
 

 

Divinópolis, 24 de abril de 2019. 
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