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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2021, das 14h às 17h, reuniram-se ordinariamente os membros da Câmara 1 

Técnica de Planejamento e Projetos – CTPP do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, através de 2 

videoconferência na plataforma Google Meet link: https://meet.google.com/bvy-eihn-xny. Participaram os seguintes 3 

conselheiros: José Jorge Pereira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; Aroldo Felipe de Freitas – Secretaria de 4 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; Jamilson Wagner de Andrade Carvalho - Empresa de 5 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER; Luciana Rodrigues Silva - Conselho Regional 6 

de Biologia – CRBIO; Patrick de Carvalho Timochenco - Instituto Estadual de Florestas – IEF; Breno Henrique da Silva 7 

Ramos - Prefeitura Municipal de Pompéu. Participaram também: Ohany Ferreira, Thiago Campos e Kelly Antônia como 8 

representantes da Agência Peixe Vivo; Letícia Ribeiro e Michael Jacks de Assunção representando a Gerência de Apoio às 9 

Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas do IGAM. Ohany Vasconcelos dá as boas-vindas, agradece a 10 

presença de todos e em seguida apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2- Aprovação da ata 11 

da reunião de 29.09.2020. Item 3 – Apresentação do Plano de Execução Orçamentária Anual – Thiago Campos (Agência 12 

Peixe Vivo). Item 4 - Projetos CBH do Rio Pará. 17h00 - Encerramento. Item 2- Aprovação da ata da reunião de 13 

29.09.2020. Com a palavra Ohany, que coloca a minuta da ata em votação e a mesma é aprovada com abstenção de 14 

Patrick. Item 3 – Apresentação do Plano de Execução Orçamentária Anual – Thiago Campos (Agência Peixe Vivo). Ato 15 

contínuo, Thiago Campos, Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, apresenta o Plano de Execução Orçamentária 16 

Anual – POA e Plano Plurianual de Aplicação – PPA. Fala que o PPA foi aprovado na plenária de dezembro de 2020 e que 17 

o POA trata-se de um detalhamento do PPA com as ações a serem desenvolvidos no período de um ano. Ressalta que 18 

este será o primeiro ano que Comitê terá recursos em conta para ações de investimento e por esse motivo a Agência 19 

Peixe Vivo, assumiu uma proposta mais conservadora. Diz que serão realizadas ações de fortalecimento institucional; 20 

ações de comunicação; atualização do Plano Diretor do CBH e criação de Manual Operativo do Plano, além da elaboração 21 

de projetos de conservação e produção de água em duas microbacias do Rio Pará. Thiago justifica que o Plano Diretor é 22 

antigo e precisa ser atualizado com a participação do Poder Público, sociedade e usuários de recursos hídricos. Em 23 

seguida Ohany fala da importância do Plano de comunicação para promover a divulgação do Comitê, das suas ações e de 24 

outros assuntos/ações de interesse do Comitê. Fala também que o Comitê está desmobilizado e comenta da dificuldade 25 

em conseguir quórum para as reuniões Plenárias e de Câmaras Técnicas. Entende que dar visibilidade ao Comitê pode 26 

atrair novos parceiros. Na sequência, José Jorge questiona o valor previsto para as ações de comunicações, pois entende 27 

que o Comitê possui outras prioridades. Ohany explica que o valor previsto foi baseado em contratos de comunicação 28 

firmados para outros Comitês atendidos pela Agência Peixe Vivo, além disso, diz que as ações de comunicação foram 29 

previamente discutidas com a Diretoria do Comitê e com a Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização - 30 

CTECOM. Finalmente comenta que o valor destinado à comunicação constava no PPA quando da sua aprovação e que 31 

também já havia sido apresentado a CTPC. Thiago Campos completa dizendo que os projetos a serem desenvolvidos 32 

devem estar compatíveis com a capacidade de operacionalização da Peixe Vivo e por esse motivo não é possível atender 33 

a todas as demandas no mesmo ano. Foi necessário esclarecimentos aos representantes do IGAM sobre o instrumento 34 

POA, pois para o IGAM, o POA trata apenas do planejamento de custeio da Entidade Delegatária. Entretanto, para fins 35 

gerenciais, a Agência Peixe Vivo utiliza o POA para detalhar as ações previstas no PPA. Item 4 - Projetos CBH do Rio Pará. 36 

Thiago fala que a proposta é realizar oficinas participativas com roteiros pré-aprovados, nas regiões do alto, médio e 37 

baixo Pará para definição de prioridades de investimentos. O tema seria a recuperação e conservação das microbacias. 38 

Comenta que a CTPP é a Câmara melhor indicada para acompanhar e apoiar na mobilização para a realização das 39 

oficinas. A intenção é fazer um processo seletivo e criar uma metodologia para receber e selecionar as demandas. 40 

Finaliza dizendo que ainda não foram definidos os critérios do processo de seleção, mas ressalta que as oficinas serão de 41 

extrema importância para conhecermos o público alvo. As dúvidas levantadas foram esclarecidas. Encerramento: Não 42 

havendo mais nenhum assunto a tratar, o coordenador da CTPP encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata.  43 
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Aroldo Felipe de Freitas 49 
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