
 

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

GESTÃO 2018 -2021 
DIA 03 AGOSTO DE 2021 - VIDEOCONFERÊNCIA 

 

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

 

Aos três dias do mês de agosto 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/wuz-bjcw-nas. Participaram os seguintes 3 

conselheiros: Jamilson Wagner de Andrade Carvalho - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 4 

Minas Gerais – EMATER; Breno Henrique da Silva Ramos - Prefeitura Municipal de Pompéu; Hélen Regina Mota - 5 

Conselho Regional de Biologia – CRBIO; José Hermano Oliveira Franco - Associação Amigos do Meio Ambiente - AMA 6 

Pangéia; Cristiane Maria das Dores Freitas - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna - SAAE Itaguara; Jordane Lima 7 

de Queiroz - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna – SAAE Itaúna; Participaram também: Luciana Rodrigues 8 

Silva - Conselho Regional de Biologia – CRBIO; Rúbia Mansur, Flávia Mendes e Kelly Antônia como representantes da 9 

Agência Peixe Vivo. Rúbia Mansur dá as boas-vindas, agradece a presença de todos e em seguida passa a palavra para 10 

José Hermano que também dá boas vindas a todos, diz que está feliz com o trabalho que a Agência Peixe Vivo está 11 

apresentando. Em seguida Rúbia apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2- Apresentação 12 

dos novos conselheiros/composição da CTPP. Item 3 – Eleição da nova Coordenação Item 4 – Aprovação da ata da 13 

reunião de 10.06.2021 Item 5 – Referendo do Programa de Conservação de Microbacias do Rio Pará Item 6 – Assuntos 14 

Gerais. Item 7 - Encerramento. Após a verificação do quórum, Kelly Antônia convida Helén Motta, a nova conselheira, a 15 

se apresentar. Em seguida, Kelly Antônia passa para o próximo ponto de pauta. Item 3 - Eleição da nova Coordenação.  16 

Com palavra Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, diz que é necessário eleger um novo 17 

coordenador para a Câmara Técnica, e pergunta se alguém tem interesse em se candidatar. Com a palavra Luciana 18 

Rodrigues, que era a coordenadora da CTPP, explica que por motivos profissionais teve que deixar as CTs, passando a 19 

compor apenas o Plenário. Ressalta que o CRBio indicou a Helén Motta como substituta. Acrescenta que se puder fazer 20 

uma indicação, ela indica o Breno Ramos. Rúbia Mansur fala que é uma ótima indicação, observando que Breno Ramos já 21 

faz parte do CBH do rio Pará há algum tempo, além de ser um excelente profissional e ter bastante experiência. Ressalta 22 

também que independente de quem seja eleito o novo coordenador a APV dará todo o apoio necessário. Em seguida 23 

Breno Ramos fala que, se todos concordarem, ele assumirá a coordenação e complementa que irá precisar do apoio de 24 

todos nessa nova missão. Em seguida, Breno Ramos é eleito o novo coordenador por unanimidade.  Item 4 – Aprovação 25 

da ata da reunião de 10.06.2021. Rúbia Mansur coloca minuta da ata da reunião de 10/06/21 em tela para votação. O 26 

documento é aprovado sem ressalvas por unanimidade. Item 5 Referendo do Programa de Conservação de Microbacias 27 

do Rio Pará – Flávia Mendes, Coordenadora da Agência Peixe Vivo, fala que o Consultor Sival Ribeiro fez uma 28 

apresentação sobre O programa de Conservação de Microbacias. Com a palavra Sival Ribeiro apresenta um resumo do 29 

programa. Ele começa falando que a Bacia do Rio Pará, que tem 35 municípios em toda bacia, foi dividida em 3 grupos, 30 

Grupo A com 13 municípios e desses 11 participaram; o Grupo B com 11 municípios e 9 participantes e o Grupo C 31 

também com 11 municípios e 9 participantes. No dia 02 de junho foram à apresentação do programa realizada para os 32 

29 municípios participantes, onde foram apresentadas as orientações e etapas sobre o processo. Continua dizendo que 33 

nos dias 22,23 e 24 de junho foram feitas oficinas onde foram apresentados e escolhidos 16 entre 32 critérios para a 34 

seleção das 3 microbacias. Complementa que, após avaliação e soma dos resultados dos critérios, foram selecionados os 35 

seguintes municípios Cláudio (Grupo A), Carmo do Cajuru (Grupo B) e Pompeu (Grupo C).  Com a palavra Luciana 36 

Rodrigues, que fala que o projeto foi muito bem elaborado e que ficou muito satisfeita com os municípios escolhidos e 37 

pelo trabalho desempenhado pela APV. Em seguida Breno Ramos parabeniza a todos pelo trabalho e transparência. 38 

Pontua também que na oficina de apresentação dos resultados foram levantados alguns questionamentos, e gostaria de 39 

saber se foram sanadas. Sival Ribeiro responde que todos os questionamentos levantados foram avaliados e respondidos 40 

e no final o resultado foi mantido. Item 6. Assuntos Gerais. Com a palavra Rúbia Mansur, que diz que foi referendado o 41 

Programa de Conservação de Microbacias do rio Pará. Item 7 - Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a 42 

tratar, o coordenador da CTPP encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata. 43 
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