
 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS – 
CTPP 

GESTÃO 2018 -2021 
DIA 10 DE JUNHO DE 2021 - VIDEOCONFERÊNCIA 

 

Rua Silésio de Lima, 75. Eldorado – Pará de Minas – MG – 35661-414 1

 

Aos dez dias do mês de junho de 2021, das 09h às 12h, reuniram-se ordinariamente os membros da Câmara Técnica de 1 

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/dbv-fgze-dmn. Participaram os seguintes 3 

conselheiros: José Jorge Pereira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; Jamilson Wagner de Andrade Carvalho - 4 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER; Luciana Rodrigues Silva - 5 

Conselho Regional de Biologia – CRBIO; Patrick de Carvalho Timochenco - Instituto Estadual de Florestas – IEF; Breno 6 

Henrique da Silva Ramos - Prefeitura Municipal de Pompéu; Varlei Marra - Sindicato Intermunicipal das Indústrias 7 

Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna - SINDIMEI; Jordane Lima de Queiroz - Serviço Autônomo de 8 

Água e Esgoto de Itaúna – SAAE Itaúna; Participaram também: Thiago Campos e Kelly Antônia como representantes da 9 

Agência Peixe Vivo. Kelly Antônia dá as boas-vindas, agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta: Item 10 

1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2- Eleição da nova coordenação. Item 3 – Aprovação da ata da reunião de 11 

29.01.2021. Item 4 – Acompanhamento do plano de investimentos (Thiago Campos). Item 5 – Programa de Conservação 12 

de Microbacias do Rio Pará (Grupo de acompanhamento). Item 6 – Assuntos Gerais. Item 7 - Encerramento. Após a 13 

verificação do quórum, Kelly fala que é necessário eleger um novo coordenador para a Câmara Técnica, considerando 14 

que o Aroldo se desligou do Comitê. Após debate, Luciana Rodrigues se oferece para a função de coordenadora e é eleita 15 

por unanimidade. Item 3 - Aprovação da ata da reunião de 29.01.2021. A minuta da ata da reunião de 29/01/2021 é 16 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 4 – Acompanhamento do plano de investimentos. Ato 17 

contínuo, Thiago Campos, Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, apresenta o Acompanhamento do Plano de 18 

investimento e fala que desde o início do ano a Agência Peixe Vivo está trabalhando em uma solução para dar maior 19 

transparência e facilidade para o acompanhamento do plano de investimento pelos membros do CBH e demais 20 

interessados. Para isso, foi desenvolvido o programa Power BI que é um painel com informações gráficas que permite 21 

identificar e acompanhar a situação das ações planejadas e/ou executadas dentro do exercício (ano). O plano de 22 

investimento foi publicado no site da Agência Peixe Vivo e no site do CBH do Rio Pará e será atualizado mensalmente. 23 

Dúvidas levantadas foram esclarecidas. Item 5 – Programa de Conservação de Microbacias do Rio Pará. Thiago Campos 24 

fala que a participação da CTPP é fundamental para o desenvolvimento do programa e pede que sejam indicadas duas ou 25 

mais pessoas para acompanhar o processo. Luciana Rodrigues, Breno Henrique e Jordane Queiroz se dispuseram a 26 

acompanhar as oficinas. Thiago explica que a mobilização foi feita pelo escritório regional, através da funcionária Kelly 27 

Antônia e que todas as prefeituras foram comunicadas. Completa que Kelly continua em contato com as prefeituras para 28 

esclarecimento de dúvidas e acompanhando do envio das manifestações de interesse. As dúvidas levantadas foram 29 

esclarecidas. Os membros da CTPP pediram que o prazo para a entrega da manifestação de interesse fosse adiado para 30 

que as prefeituras tivessem mais tempo para a entrega. Thiago explica que o prazo pode ser dilatado, mas que a decisão 31 

deve ser aprovada pelo Plenário. Item 7 - Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a coordenadora da 32 

CTPP encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata.  33 

 
 

                                                               
Luciana Rodrigues Silva 
Coordenador da CTPP 


