
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CBH DO RIO PARÁ 
 GESTÃO 2018-2021 

DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 – VIDEOCONFERÊNCIA 

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2021, das 14h às 15h30, reuniram-se 1 

extraordinariamente os membros da Diretoria do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - 2 

Comitê do Rio Pará, através de videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet 3 

https://meet.google.com/eaz-igru-abd. Participaram os seguintes conselheiros: José Hermano 4 

Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação Amigos do Meio Ambiente; Túlio Pereira de Sá – 5 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG e Varlei Marra - Sindicato 6 

Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna – 7 

SINDIMEI. Participaram também: Rúbia Mansur, Jaqueline Evangelista, Célia Fróes e Kelly 8 

Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo; Paulo Barcala, Luiz Guilherme e Paulo da 9 

Tanto Comunicação.  A Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur, agradece 10 

a presença de todos e começa apresentando o pessoal da Tanto Comunicação, empresa qual 11 

foi contrata para trabalhar na comunicação do CBH do Rio Pará. Em seguida apresenta 12 

seguinte pauta. Após recepção e verificação de quórum, José Hermano agradece a presença de 13 

todos e dá início a reunião. Item 1.  Abertura e verificação de quórum. Item 2.  Informe: 14 

•Alteração Regimento Interno CBH do Rio Pará; Item 3.  Aprovação das minutas das atas das 15 

reuniões de 14.05.2021 e 05.11.2021; Item 4.  Apresentação da proposta do Manual Operativo 16 

do PDRH do Rio Pará - Allan Motta - Gerente de Planejamento de Recursos Hídricos – IGAM; 17 

Item 5.  Avaliação da Pauta da plenária CBH do Rio Pará; Item 6. Minuta de DN que aprova a 18 

Agenda Anual de Atividades / Calendário 2022 do CBH do Rio Pará; Item 7. Minuta de DN que 19 

aprova Ad Referendum que versa sobre novos participantes no XXIV Simpósio Brasileiro de 20 

Recursos Hídricos – SBRH; Item 8.  Minuta de DN_que altera o PPA 2021-2023 – Gerência de 21 

Projetos; Item 9. Assuntos gerais e encerramento.  Item 1. Abertura e verificação de quórum; 22 

Após recepção e verificação de quórum, José Hermano agradece a presença de todos e dá 23 

início a reunião. Item 3 Aprovação das minutas das atas das reuniões de 14.05.2021 e 24 

05.11.2021. Rúbia Mansur colocar em votação as atas das reuniões de 14.05.2021 e 25 

05.11.2021 e as mesmas são aprovadas por unanimidade.  Item 2.  Informe:  •Alteração 26 

Regimento Interno CBH do Rio Pará. Na sequência Rúbia Mansur, Gerente de Integração da 27 

Agência Peixe Vivo, explica que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos emitiu uma 28 

resolução pedindo algumas adequações no regimento interno dos Comitês, sendo assim, a 29 

CTIL já trabalhou na nova proposta e iria encaminhar para avaliação, porém recebemos um e-30 

mail do IGAM solicitado que aguardemos, pois o CERH irá alterar a resolução. Ou seja, as 31 

alterações no Regimento Interno já foram feitas, porém teremos que aguardar a publicação da 32 

nova resolução para analisar e adequar caso necessário o RI. Item 4. Apresentação da 33 

proposta do Manual Operativo do PDRH do Rio Pará - Allan Motta - Gerente de 34 

Planejamento de Recursos Hídricos – IGAM. Em seguida Rúbia Mansur, passa a palavra para 35 

Allan Mota que apresenta o Manual Operativo – MOP, e diz que proposta é fazer em formato 36 

totalmente on-line. Fala também que a princípio o IGAM pesquisou na principais plataformas 37 

disponíveis e sem custo que atenderia as nossas necessidades, que pudéssemos ter acesso 38 

especifico e disponibilizar acesso para o CBH e para a APV e ainda disponibilizar uma visão 39 

geral das ações do Plano Diretor para todo o público, o programa escolhido foi o Open Project, 40 

pois é de fácil utilização e atendeu todas as nossa necessidades. Explica que o MOP on-line do 41 

CBH do Rio Pará será o piloto e a idéia é que todos os CBHs de Minas Gerais tenham 42 

implementados. Após esclarecimentos, José Hermano diz que ficou muito satisfeito com a 43 

proposta e para sanar mais dúvidas será necessário a utilização. Em seguida, passa para o 44 

próximo ponto da pauta.   Item 5.  Avaliação da Pauta da plenária CBH do Rio Pará. Com a 45 

palavra Rúbia Mansur, que fala sobre a proposta da Pauta da Plenária que acontecerá no sai 10 46 

de dezembro de forma presencial em Pará de Minas. Explica que as DN Ad referendum, que 47 

foram feitas devido a mudanças de participantes tanto na Comissão Eleitoral quanto no 48 

Simpósio, Na sequência, Túlio propõe que seja acrescentado como informe, o status da 49 

Outorga Coletiva da Sub Bacia do Ribeirão Paciência. Após todos concordarem com a Minuta 50 

da pauta, Rubia Mansur para a palavra para Jaqueline Evangelista. Item 8.  Minuta de DN que 51 

altera o PPA 2021-2023 – Gerência de Projetos; Jaqueline Evangelista explica que atualização 52 
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do PPA se fez necessária devido a alteração na arrecadação no ano de 2021. Tínhamos uma 53 

expectativa de arrecadação em 2021, onde foi feito planejamentos de despesas em cada 54 

rubrica para os anos seguintes, entretanto algumas frustações foram determinadas na 55 

alteração das possibilidades de arrecadação ao longo de 2021 e esse é o que nos motivou a 56 

apresentar a proposta de alteração no PPA. A proposta é reduzir valores da ordem de 2,50 57 

milhões nas ações de planejamento que não tenha sido avençado nenhum compromisso com 58 

atores da Bacia do Rio Pará, evitando assim desgastes na imagem do CBH. Após 59 

esclarecimentos, Rúbia passa a palavra para Paulo da Tanto Comunicação, que diz está 60 

animado e motivado a trabalhar com o CBH do Rio Pará. Complementa que apesar de ter que 61 

começar praticamente do zero, será um projeto muito interessante e fará o possível para 62 

atender todas as necessidades e demandas do CBH. Após os membros darem boas vidas ao 63 

pessoal da Comunicação. José Hermano passa a palavra para Rúbia.  Item 6. Minuta de DN 64 

que aprova a Agenda Anual de Atividades / Calendário 2022 do CBH do Rio Pará. Rúbia 65 

Mansur apresenta a minuta do Calendário de 2022 e explica que é uma proposta que pode 66 

sofrer alterações de acordo com as demandas, que no início foi proposto reuniões on-line e 67 

presenciais, sendo 3 plenárias, 4 da diretoria, das CTs foi proposto CTIL, CTPP e CTECOm 3 68 

reuniões cada, CTOC 6 reuniões devido a demanda para tratar da metodologia da cobrança. 69 

GACG 3 reuniões sendo todas virtuais. Em questões dos eventos a princípios foi proposto 3 70 

oficinas. Após esclarecimentos, José Hermano propõe que seja aumentado para 4 ou 5 71 

reuniões da CTPP e Túlio propõe que as plenárias sejam realizadas todas as terças ou quartas.   72 

Item 7. Minuta de DN que aprova Ad Referendum que versa sobre novos participantes no 73 

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos – SBRH; Rúbia explica que a DN foi feita ad 74 

referendum porque foi necessário a troca de conselheiros na participação do Simpósio.  Item 75 

9. Assuntos gerais e encerramento.  Assuntos gerais e encerramento. Não havendo mais 76 

nenhum assunto a tratar, José Hermano encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata. 77 


