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Ao primeiro dia do mês de abril de 2021, das 14h às 15h30, reuniram-se ordinariamente os 1 

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

através de videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet 3 

https://meet.google.com/pvz-ienw-ggr. Participaram os seguintes conselheiros: José 4 

Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação Amigos do Meio Ambiente; Túlio Pereira 5 

de Sá – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG e Varlei Marra - Sindicato 6 

Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna – 7 

SINDIMEI. Participaram também: Allan Motta – IGAM; Rúbia Mansur, Thiago Campos, Célia 8 

Fróes e Kelly Antônia - Agência Peixe Vivo. Após recepção e verificação de quórum, a Gerente 9 

de Integração da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur, agradece a presença de todos e apresenta 10 

seguinte pauta. Item 1. Abertura e verificação de quórum. Item 2. Aprovação da minuta ata da 11 

reunião de 02.02.2021; Item 3. DN sobre a indicação da APV como entidade equiparada; Item 12 

4. Apresentação proposta Projetos; Item 5. Plano de Trabalho CG; Item 6. Assuntos gerais e 13 

encerramento. José Hermano agradece a presença de todos e passa a palavra para Allan Mota 14 

do IGAM que fala sobre o Manual Operativo do Plano - MOP. Este diz que após alinhamentos 15 

com Célia e Thiago da Agência Peixe Vivo, foi sugerido uma parceria para elaboração do MOP 16 

do Plano do Rio Pará. O MOP tem como foco realizar um plano de ação mais objetivo em 17 

relação ao plano diretor em compatibilidade com o PPA 2021-2023. Após esclarecimento de 18 

dúvida, José Hermano agradece a presença do Allan na reunião. Os membros da diretoria 19 

sinalizam positivamente para a proposta apresentada. Item 2. Aprovação da minuta ata da 20 

reunião de 02.02.2021. O presidente do CBH do Rio Pará coloca em votação a ata da reunião 21 

de 01.04.2021 e a mesma é aprovada por unanimidade. Item 3. DN sobre a indicação da APV 22 

como entidade equiparada. Com a palavra, Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência 23 

Peixe Vivo fala que essa semana recebeu um e-mail do IGAM, comunicando que neste 24 

momento não há necessidade de pautar deliberação de equiparação da agência. Explica que a 25 

equiparação da Agência Peixe Vivo na Bacia do rio Pará foi dada pela Deliberação CERH-MG nº 26 

343, de 19 de dezembro de 2013, sendo que a referida deliberação não estabeleceu prazo de 27 

vigência da equiparação. O Decreto nº 47.633/2019 estabeleceu que a equiparação de uma 28 

entidade poderá ser de até 10 anos, assim como o Contrato de Gestão. Diante do exposto o 29 

Sr. Michael Jacks da Gerência de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades 30 

Equiparadas – Geabe do Igam, questionou a procuradoria do IGAM se era possível 31 

considerar a vigência da equiparação da Agência Peixe Vivo até 19 de dezembro de 2023. A 32 

resposta foi positiva e considerando ainda a publicação da Deliberação CERH-MG nº 33 

343/2013 no dia 08/01/2014, a equiparação da Agência Peixe Vivo irá até 08 de janeiro 34 

de 2024. Ressalta que a deliberação tem vigência a partir da sua publicação, a 35 

equiparação da Agência Peixe Vivo vai até 08 de janeiro de 2024. Neste sentido, neste 36 

momento, o CBH tem a possibilidade de prorrogar o Contrato de Gestão nº 001/2016 até a 37 

data de 08 de janeiro de 2024. Desta forma, caso seja do interesse do CBH e da Agência Peixe 38 

Vivo, será necessário aprovar uma deliberação do CBH prorrogando o Contrato de Gestão nº 39 

001/2016, que tem previsão de encerramento no dia 27 de dezembro de 2021. Na sequência 40 

coloca a minuta de DN a ser encaminhada ao plenário. Após a manifestação a favor de todos 41 

os membros da diretoria, José Hermano passa para o próximo item da pauta. Item 4. 42 

Apresentação proposta Projetos. Com a palavra, Thiago Campos inicia a apresentação da 43 

proposta do Programa de Conservação Ambiental e Produção de Água. Informa que a ideia é 44 

realizar o programa em 4 grandes etapas: Seleção, elaboração, implantação e monitoramento 45 

e assistência. Informa que para o levantamento das microbacias prioritárias serão realizadas 46 

oficinas com os municípios da bacia. Apresenta em detalhes as fases do programa e se coloca à 47 

disposição para esclarecimentos. Após esclarecimentos e sugestões, a diretoria se manifesta 48 

favorável para continuidade das atividades para viabilizar o Programa. Na sequência, o 49 

presidente José Hermano passa para o próximo item da pauta.  Item 5. Plano de Trabalho CG. 50 

Com a palavra, Célia Fróes fala que o Contrato de gestão tem um Plano de trabalho com 51 
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indicadores e metas a serem cumpridos anualmente, sendo que este convergia com o Plano de 52 

Aplicação. Explica que o IGAM propôs um novo Plano de trabalho ajustado a realidade do PPA 53 

aprovado pelo comitê, sendo que serão avaliadas as ações executadas e não apenas baseado 54 

na execução financeira. Item 6. Assuntos gerais e encerramento. Não havendo mais nenhum 55 

assunto a tratar, José Hermano encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata. 56 

 57 
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