
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA – CTOC 
GESTÃO 2018 -2021 

DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - VIDEOCONFERÊNCIA 
 

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

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2020, das 14h às 17h, reuniram-se ordinariamente os membros da Câmara 1 

Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará e a Comissão 2 

Gestora Local –CGL na área da DAC 002/2009 Sub bacia do Ribeirão Paciência, através de videoconferência na plataforma 3 

Google Meet link: https://meet.google.com/tmj-aeiz-xht. Participaram os seguintes conselheiros: José Jorge Pereira - 4 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; Luciana Rodrigues Silva - Conselho Regional de Biologia – CRBIO; 5 

Participaram também: Ohany Ferreira e Kelly Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo; Lucas LUCAS Berbert – 6 

IGAM; Deivid Lucas -  FIEMG. CGL – Cinthia Freitas (representando Moacir Lopes e Vera Lúcia); Márcia Freiberg e Cynthia 7 

Cardoso (Águas de Pará de Minas); Camila Capanema (FRANCAP); Mauricio de Oliveira (COGRAN); Thiago Martins 8 

(Siderúrgica Alterosa); Cláudia Marmol (SIP siderurgia); Mauricio Petenusso e Karina (ITAMBÉ); Vanessa Pereira (Prefeitura 9 

Municipal de Pará e Minas); Laís Belloni (IB consultoria) Eliane Lara (Pro Ambiente); Karine Aguiar (FAPAM); Izabela Tereza 10 

(CBPA).  Luciana Rodrigues dá as boas-vindas, agradece a presença de todos e em seguida trata a respeito da instalação da 11 

CGL, sobre a eleição da secretaria da CGL e sobre as orientações de como a comissão irá trabalhar a partir de agora. A 12 

conselheira explica quem são os atores e atribuições de cada um. Explica também em qual etapa do processo a outorga 13 

está, que é a Instalação da Comissão Gestora Local – CGL e funções da comissão. Fala também que deve ser formada uma 14 

secretaria executiva dentro da CGL, que ficará encarregada da parte administrativa da CGL, como elaboração de atas, 15 

planejamento das reuniões, etc. Ademais, ressalta que a secretaria executiva não tem poder de decisão, quem tem o poder 16 

de decisão é a Comissão em comum acordo. Posteriormente, ela passa a palavra para Lucas Berbert do IGAM que explica 17 

como pode ser formada uma secretaria executiva, e exemplifica com algumas secretarias formadas em outras outorgas. 18 

Lucas Berbert sugere que a secretaria seja formada por quatro (4) membros, e com as seguintes funções: * Secretário; * 19 

Sub secretário; * Relator 1; e * Relator 2. Após algumas sugestões e alguns esclarecimentos, alguns membros da CGL 20 

manifestam interesse em participar da secretaria executiva, são eles: Concessionaria Águas de Pará de Minas, FAPAM, 21 

COGRAN, Siderúrgica Alterosa, CISAM e Itambé. Ohany Vasconcelos da Agência Peixe Vivo sugere que a secretaria não 22 

tenha muitos membros, porque a função da secretaria é presta apoio à CGL nas tarefas administrativas. Assim, Ohany 23 

Vasconcelos sugere ou montar uma nova chapa ou que alguém desista da secretaria. Ficou decidido que a chapa será:  24 

 Funções Chapa 1 

Secretário Concessionária Águas de Pará de Minas S/A 

Subsecretario Siderúrgica Alterosa S.A 

Relator 1 Itambé Alimentos S/A 

Relator 2 COGRAN – Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas LTDA 
  

 
 
Lucas Berbert coloca a chapa em votação. A chapa foi aprovada com 10 (dez) votos a favor e apenas um contra, 25 

representante da FAPAM. Em seguida Lucas Berbert propõe fazer também a votação de tempo de duração da CGL. As 26 

propostas foram, 2 anos, podendo de prorrogada por mais 2 anos, ou 1 anos, podendo ser prorrogada por mais 1 Anos. 27 

Após votação ficou decidido pelo tempo de duração de 1 ano podendo ser prorrogado por mais 1 anos. Com a palavra, 28 

Deivid Lucas da FIEMG fala que essa é a primeira DAC do estado que tem um envolvimento em maioria de empresas. A 29 

FIEMG propõe ajudar no que for possível.  Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o coordenador da 30 

CTOC encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata.  31 

 
 
 
 


