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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTECOM (Gestão 2017/2021)  

 
Data: 17/10/2019 
Horários: 10h ao 12h 
Local: Sede CBH Rio Pará  – Rua Silésio de Lima, 75 – Eldorado – Pará de Minas/MG 
 

Participantes: 
 

                           NOME INSTITUIÇÃO 

1 Márcia Helena Batista Corrêa da 
Costa 

Universidade do Estado de Minas Gerais - 
UEMG 

2 José Hermano Oliveira Franco Associação Amigos de meio Ambiente – AMA 
Pangéia 

3 Lucas Marques Pessoa Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 
de água e Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais – ARSAE - MG 

4 Jacer Pereira Arcanjo Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Itaúna – 
SAAE Itaúna  

5 Rosalva Flores Fernandes Leandro Prefeitura de Martinho Campos 

6 Marcos Antônio da Silva Associação Nascentes Bela Vista - ANBV 
 
 

1.  Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação de quórum, por parte do coordenador da CTECOM, Sr. Lucas Pessoa, os trabalhos 
foram iniciados às 10h. Ausências: Jacer Pereira, Marcos Antônio da Silva. 
 

2. Informe Definição do 1º Encontro com os municípios de Bom Despacho e Martinho Campos. 
Com a palavra, Rosalva Flores, explica porque entre Martinho Campos e Bom Despacho, o primeiro 
seria o melhor município para começar os Encontros que o comitê vai fazer nos municípios. Ficou 
definido que será Martinho Campos.  
Os assuntos que serão discutidos nesse encontro: Apresentação do Comitê do Rio Pará e o 
enquadramento do Rio Pará, Outorgas que será apresentada por um representante Do IGAM e 
Serviços prestados pela COPASA que será apresentada por um representante da ARSAE. Também ficou 
definido que será realizada uma fiscalização pela ARSAE após o encontro. O encerramento será 
voltado para uma proposta educativa que ainda está sendo definida. 
O Encontro ficou organizado da seguinte maneira: 30 minutos para a Apresentação do Comitê e o 
enquadramento do Rio Pará, 40 minutos para o IGAM e 40 minutos para a ARSAE.  
Ficou definido também que o melhor horário será na parte da manhã, de 8h às 11h. O local ainda está 
sendo definido de acordo com a disponibilidade da data. Mais deve ser entre os dias 25 de novembro 
de 2019 e 29 de novembro de 2019. 
Serão convidados os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, as 
empresas usuárias de água, a Câmara Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente representando órgão 
público, os órgãos escolares, além da população em geral. 
Os convites e ofícios serão enviados via correios ou e mail. E a Sra. Rosalva vai fazer contato por 
telefone também.  
O nome do encontro foi decidido pelos conselheiros como Encontros do CBH do Rio Pará. 
Para o dia do encontro eles acham necessário fazer um folheto de avaliação do evento, registro do 
encontro será feita através a gravação de áudio. Após evento será feito um relatório e uma ata.  
Ao final foi proposto elaborar um plano de ação. 
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Encaminhamentos: Encaminhar ofício para a ARSAE solicitando a participação do Lucas Pessoa no 
encontro, Ofício solicitação a fiscalização de agua e esgoto, Ofício para a Secretaria de Meio Ambiente 
de Martinho Campos solicitando os contatos para onde devem ser enviados os convites para ao 
encontro, ofício para a UEMG solicitando a participação, ofício convidando os demais participantes 
para o evento e convite para o evento. 
 
 

3. Assuntos Gerais 

Com a palavra Márcia Helena, fala da questão do Presidente do CBH Rio Pará José Hermano 

seria interessante ele, com ou sem os outros comitês, começasse um diálogo com essas 

comissões, justamente para que os parlamentares que estão nelas, começarem a fazer algum 

tipo de negociação com o governo, para esse recurso sair. Porque não pode passar a gestão 

dele sem esse recurso. Rosalva fala que todo esforço é válido. 

Márcia Helena continua falando que o José Hermano deveria começar pelos deputados que 

estão nas comissões. A mesma se dispôs a ajudar a fazer os contatos.  

Todos os conselheiros concordam que o José Hermano deveria tomar frente quanto a isso. 

 

 

4. Encerramento 
Sem mais nada a tratar Sr. José Hermano agradeceu a presença de todos e encerrou os 
trabalhos ao 12h do dia 17 de outubro de 2019. 
 

Pará de Minas, 17 de outubro de 2019. 
  
 

Lucas Marques Pessoa 
Coordenador da CTECOM 
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