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Aos trinta dias do mês de setembro de 2021, das 09h às 12h, reuniram-se ordinariamente os membros do 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, por meio de videoconferência, através da 2 

plataforma Google Meet (link: https://meet.google.com/rog-mrod-scj) e com transmissão ao vivo pelo canal 3 

do Youtube do Comitê do Rio Pará. Participaram os seguintes conselheiros titulares: José Jorge Pereira - 4 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; José Augusto Dutra Bueno - Secretaria de Estado de Meio 5 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; Andreia Faria de Moraes Ferreira - Secretaria de Estado 6 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Lucas Marques Pessoa – Agência Reguladora de Serviços 7 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG; Leyser 8 

Rodrigues Oliveira - Prefeitura Municipal de Formiga; Vilma Aparecida Messias - Prefeitura Municipal de 9 

Carmo do Cajuru; André de Lima Rufino - Prefeitura Municipal de Pará de Minas; Viviane Aparecida Costa 10 

Fiúza – Prefeitura Municipal de Martinho Campos; Lucas de Almeida Persilva Viannna - CEMIG Geração Oeste 11 

S.A.; José Dirino Arruda - Sindicato dos Produtores Rurais de Martinho Campos; Túlio Pereira de Sá – 12 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG; Roberto Soares Nogueira - Associação Comercial 13 

e Empresarial de Itaúna – ACE; Simone Alves de Araújo- Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e 14 

Agricultores Familiares de São Francisco de Paula; Beatriz Alves Ferreira - Universidade Federal de São João 15 

Del Rei – UFSJ; Josias Gomes Ribeiro Filho - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - 16 

CREA-MG; Luciana Rodrigues Silva - Conselho Regional de Biologia – CRBio; Marcos Antônio da Silva - 17 

Associação Nascentes Bela Vista; José Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação Amigos do Meio 18 

Ambiente; Heloísa Cristina Notini Greco - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES.   19 

Adriano Guimarães Parreira – Grupo Educação Ética e Cidadania – GEEC. Participaram os seguintes 20 

conselheiros suplentes: Geraldo Ferreira de Melo - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 21 

Estado de Minas Gerais – EMATER (no exercício da titularidade); Isabela Garibaldi Cunha - Prefeitura 22 

Municipal de Santo Antônio do Monte; Danielle Cristina Gontijo Viana - Prefeitura Municipal de Leandro 23 

Ferreira (no exercício da titularidade); Thiago de Freitas Cabral - Prefeitura Municipal de Bom Despacho; 24 

Suzana Ribeiro Ferreira - Prefeitura Municipal de Cláudio (no exercício da titularidade); Jordane Lima de 25 

Queiroz - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna – SAAE Itaúna (no exercício da titularidade); Marcelo 26 

da Fonseca – Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio (no exercício da titularidade); Justificaram ausência 27 

os seguintes conselheiros: Rodrigo Regis Campos Silva - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 28 

Gerais – CEFET/MG. Participaram também: Ohany Ferreira, Rúbia Mansur, Kelly Antônia, Flávia Mendes - 29 

Agência Peixe Vivo.  O Presidente do CBH do Rio Pará, José Hermano dá as boas-vindas, agradece a presença 30 

de todos e apresenta a seguinte pauta: Item 01 - Abertura e verificação de quórum. Item 02 - Aprovação da 31 

minuta da ata da reunião de 30 de setembro de 2021. Item 03. Informes: *Programa de conservação 32 

ambiental e produção de água em micro bacias – Flávia Mendes; * `Plano de comunicação; *Discussões sobre 33 

Decreto Estadual 48.160, de março de 2021 que altera as regras da cobrança pelo uso de Recursos Hídricos no 34 

Estado de Minas Gerais. Item 04. Deliberação CBH do Rio Pará que “Aprova o custeio de inscrições para a 35 

participação de membros do Comitê do Rio Pará no XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos” Item 05. 36 

Recomposição de vacâncias no Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - GACG. Item 06. 37 

Apresentação do Plano de Investimento Anual (PIA) do CBH do Rio Pará. Item 7. Assuntos gerais e 38 

encerramento. José Hermano propõe que enquanto aguardam o quórum poderia começar pelos informes, 39 

portanto, com a concordância dos presentes, ele dá início à reunião. Item 03. Informes: *Programa de 40 

conservação ambiental e produção de água em micro bacias – Flávia Mendes. O presidente diz que o 41 

programa foi lançado e aprovado pelo Comitê, que inclusive já foi feita a primeira visita ao município de 42 

Cláudio, uma das cidades contempladas pelo programa, e que as próximas visitas estão programadas para 43 

breve. O programa já está em andamento, ele faz parte das ações discutidas aos longos dos anos e que hoje 44 

poderá ser executado com os recursos financeiros do Comitê e apoio da Agência peixe Vivo.. Com a palavra 45 

Flávia Mendes, coordenadora Técnica da Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo,apresenta o Programa 46 

de Conservação e Produção de Águas. Inicia falando que vai apresentar uma breve atualização sobre o 47 

programa e o status que ele se encontra, além da visita ao município de Claudio. Flávia Mendes explica que 48 

por ser um programa, ele é composto com etapas anteriores e posteriores as execuções das ações em si. 49 

Segundo ela, o programa encontra-se na etapa de Hierarquização e seleção de sub-bacias prioritárias nas 50 

regiões da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, onde foram selecionadas 3 sub-bacia no Alto, Médio e Baixo Pará. A 51 
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próxima etapa está prevista para 2022 quando será realizada a Elaboração dos projetos Técnicos por Sub-52 

bacia/ Mobilização/ Acordos locais. Em 2023 e 2024 as etapas serão a implantação das intervenções para 53 

adequação ambiental nas sub-bacias selecionadas e a Assistência Técnica, nesta etapa será contratada 54 

empresas especializadas para a implantação dos projetos elaborados no ano anterior. Já em 2025 e 2026 está 55 

previsto a etapa de Monitoramento de Indicadores Hidrossedimentológicos e Assistência Técnica, que nada 56 

mais é que a verificação das ações na bacia e nas sub-bacias. Dando continuidade, Flávia Mendes explica um 57 

pouco do programa, que foi iniciado com a apresentação do Manual e da publicação do Oficio Circular em 58 

maio de 2021 em que estava descrito o procedimento de manifestação de interesse das prefeituras dos 59 

municípios que compõe a Bacia do Rio Pará. Segundo a Coordeanadora Técnica, houve uma ampla adesão de 60 

toda bacia, dos 33 municípios, 29 municípios apresentaram à manifestação de interesse. Em seguida foram 61 

realizadas oficinas, apresentação do programa, definição dos critérios de seleção e apresentação dos 62 

resultados. Em todas as oficinas, teve o acompanhamento de um consultor que analisou todos os documentos 63 

enviados pelos municípios de acordo com os critérios escolhidos. As sub-bacias escolhidas foram Micro bacia 64 

do Ribeirão do Custodio ou do Chumbo no município de Claudio; Micro bacia do Ribeirão do Sape (Serrinha) 65 

no município de Carmo do Cajuru e Micro bacia do Córrego Pari no município de Pompeu. Em seguida, Flávia 66 

Mendes fala sobre a visita ao município de Cláudio, onde se iniciou com uma reunião na Prefeitura Municipal 67 

e em seguida foi feita uma visita Técnica na região do micro bacia. A visita contou com a presença do 68 

Presidente do Comitê José Hermano, o secretário do CBH Túlio de Sá, Flávia Mendes, Thiago Campos, Kelly 69 

Antônia e Vinicius da Agência Peixe Vivo além do Prefeito Reginaldo Santos, o vice-prefeito e a Secretária do 70 

Meio Ambiente e membro do CBH Suzana Ribeiro. Após esclarecimentos,  Ohany Vasconcelos inicia a 71 

chamada nominal para a confirmação de presença de quórum. Após a confirmação, José Hermano dá 72 

continuidade à reunião. * Plano de comunicação: Ele fala que foi realizado um chamamento para o processo 73 

de seleção das empresas de comunicação, foram recebidas 4 propostas e todas foram analisadas por uma 74 

comissão. No momento, o processo encontra-se na fase de finalização. Ressalta-se que a comunicação irá 75 

demlhorar sobremaneira a divulgação do comitê e suas ações. *Discussões sobre Decreto Estadual 48.160, de 76 

março de 2021 que altera as regras da cobrança pelo uso de Recursos Hídricos no Estado de Minas Gerais.  Na 77 

sequencia, José Hermano passa a palavra para Felipe Marcondes do IGAM que explica as principais mudanças 78 

no procedimento da cobrança, que abrange somente os usuários sujeitos à outorga. As principais mudanças 79 

inclui que antes o pagamento era feito no mesmo ano do uso, sendo feita uma previsão medição e depois  80 

feita uma medição efetiva. Agora o pagamento é feito no ano seguinte, ou seja, se o usuário fez uso da água 81 

em 2020, ele só irá fazer o pagamento em 2021. Outra mudança é em relação às parcelas de pagamento, 82 

antes o pagamento era feito trimestralmente e agora serão 4 parcelas com vencimento nos meses de julho, 83 

agosto, setembro e outubro do exercício subsequente ao da utilização do recurso hídrico. Acrescenta que se o 84 

valor apurado for inferior a R$ 200,00 não é emitida a cobrança, ele fica acumulado, caso fique entre R$ 85 

200,00 e R$ 1.000,00 é cobrado em uma única parcela e o valor superior a R$ 1.000,00 será cobrado conforme 86 

explicado anteriormente. Importante citar que somente o titular da outorga é o responsável pela obtenção do 87 

DAE, disponibilizado pelo site do IGAM. Completa ainda as tarifas definidas para a CRH serão atualizadas 88 

anualmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto 89 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou do índice que vier sucedê-lo. Sobre a implementação Felipe 90 

Marcondes explica que o decreto define prazos para a implementação e que no caso do CBH do Rio Pará é de 91 

3 anos a partir da publicação do decreto já que a cobrança já está implementada, esse prazo é para o CBH se 92 

adequar à metodologia e diretrizes estabelecidas pelo CERH (DN CERH – MG nº 68/2021).Após esclarecimento 93 

José Hermano passa para o próximo ponto de pauta.  Item 04. Deliberação CBH do Rio Pará que “Aprova o 94 

custeio de inscrições para a participação de membros do Comitê do Rio Pará no XXIV Simpósio Brasileiro de 95 

Recursos” – José Hermano explica que a DN aprova o custeio e a inscrição de 4 membros do CBH para 96 

participarem do XXIV do Simpósio Brasileiro de Recursos, sendo 2 (duas) vagas pra membros da Diretoria e 2 97 

(duas) para membros do plenário. Após a leitura da DN, Rúbia Mansur propõe que seja feito um sorteio, 98 

através de um site que realiza sorteios online, com os membros que tiveram interesse em participar. Os 99 

membros que sorteados foram: Josias Gomes, André Rufino. Os membros da diretoria que  participarão será o  100 

José Hermano e Túlio de Sá. Em seguida a DN é aprovada por unanimidade.  Aprovação da minuta da ata da 101 

reunião de 30.09.2021.  O presidente José Hermano coloca a ata e votação e a mesma é aprovada com 102 



 

ATA DA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DO RIO PARÁ - GESTÃO 2018-2021 
REALIZADA 30 DE SETEMBRO DE 2021 VIA VÍDEOCONFERÊNCIA 

 

Av.: Alano Melgaço, 680 – Casa – Centro – Pará de Minas – MG  35660-632 3

abstenção da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES e da Prefeitura Municipal de 103 

Formiga. Recomposição de vacâncias no Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - GACG. – 104 

Ohany Vasconcelos fala da necessidade de recomposição do GACG, pois no Contrato de Gestão é um item 105 

obrigatório, observando que esse grupo é muito importante para o CBH, visto que ele se tornará cada vez 106 

mais ativo por causa dos projetos que o CBH está desenvolvendo. Com a palavra José Hermano convida os 107 

membros do comitê do Poder Público Municipal e os usuários a se candidatarem para as vagas que estão 108 

abertas. Para vaga de diretoria, José Hermano se candidata e os demais membros da diretoria aprovam. A 109 

vaga do Poder Público Municipal é preenchida por André Rufino e a vaga dos usuários por Marcelo da 110 

Fonseca. Apresentação do Plano de Investimento Anual (PIA) do CBH do Rio Pará. Na sequência a palavra é 111 

dada a Flavia Mendes que apresenta o Plano de Investimento anual (PIA) que é elaborado através das ações 112 

previstas no Plano Plurianual PPA do CBH do Rio Pará e estão disponíveis no site do comitê 113 

https://cbhriopara.org.br/contrato-de-gestao/contato-no-001-igam-2016/atualizacao-do-ppa/ e do site da 114 

Agência Peixe Vivo. No PIA o conselheiros conseguem acompanhar em tempo real o que foi planejado, 115 

executado e o saldo, além de poder filtrar por ações ou subações de acordo com os itens desejados. 116 

Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do CBH do rio Pará agradece a presença de 117 

todos e encerra a reunião. 118 

 
 
 
 
 
 
 
 

José Hermano Oliveira Franco 
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará 

 
 

https://cbhriopara.org.br/contrato-de-gestao/contato-no-001-igam-2016/atualizacao-do-ppa/

