
 

ATA DA 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DO RIO PARÁ - GESTÃO 2018-2022 
REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA 

Aos dez dias do mês de dezembro de 2021, das 09h30 às 12h, reuniram-se ordinariamente os 1 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, por meio de 2 
videoconferência, através da plataforma Google Meet (link: https://meet.google.com/tdb-rhff-3 
ivg) e com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Comitê do Rio Pará. Participaram os 4 
seguintes conselheiros titulares: Jamilson Wagner de Andrade Carvalho - Empresa de 5 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER;  José Jorge Pereira 6 
- Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; José Augusto Dutra Bueno - Secretaria de 7 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; Luciane Linces dos Santos 8 
– Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 9 
Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG; Leyser Rodrigues Oliveira - Prefeitura Municipal de 10 
Formiga; Vilma Aparecida Messias - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru; Flávio Lucas 11 
Greco Santos - Prefeitura Municipal de Igaratinga; André de Lima Rufino - Prefeitura 12 
Municipal de Pará de Minas; Rodrigo Ribeiro de Freitas  – Prefeitura Municipal de Martinho 13 
Campos; Lucas de Almeida Persilva Viannna - CEMIG Geração Oeste S.A.; Elizabeth Barbosa 14 
dos Santos - Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA; Paulo Henrique de Souza 15 
Lino - Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu; José Dirino Arruda – Sindicato dos 16 
produtores Rurais de Martinho Campos; Túlio Pereira de Sá – Federação das Indústrias do 17 
Estado de Minas Gerais - FIEMG; Roberto Soares Nogueira - Associação Comercial e 18 
Empresarial de Itaúna – ACE;  Varlei Marra - Sindicato Intermunicipal das Indústrias 19 
Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna - SINDIMEI; Beatriz Alves Ferreira - 20 
Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ; Luciana Rodrigues Silva - Conselho Regional 21 
de Biologia – CRBio; José Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação Amigos do 22 
Meio Ambiente; Adriano Guimarães Parreira – Grupo Educação Ética e Cidadania – GEEC; 23 
Heloísa Cristina Notini Greco - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 24 
ABES Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Danielle Cristina Gontijo Viana - 25 
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira (no exercício da titularidade); Suzana Ribeiro Ferreira 26 
- Prefeitura Municipal de Cláudio (no exercício da titularidade); Walisson Coelho Duarte Silva - 27 
Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios (no exercício da titularidade) ; Márcia Helena 28 
Batista Corrêa - Universidade do Estado de Minas Gerais; Marcelo da Fonseca – Sindicato dos 29 
Produtores Rurais de Cláudio (no exercício da titularidade); Janice Alexsandra de Oliveira 30 
Silveira - Grupo Ambiental de Desenvolvimento Sustentável – GRAMDS (no exercício da 31 
titularidade); Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Flávio Tadeu Destro - Polícia 32 
Civil de Minas Gerais - PCMG; Andreia Faria Moraes Ferreira - Secretaria de Estado de 33 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Raíssa Resende de Moraes - Secretaria de 34 
estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; Patrick de Carvalho 35 
Timochenco - Instituto Estadual de Florestas – IEF; Antônio Afonso Nogueira de Oliveira - 36 
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA; Breno Henrique da Silva Ramos - Prefeitura 37 
Municipal de Pompéu; José Luiz Seabra Santiago - Conselho Comunitário de Roseiras e 38 
Barragem;  Rodrigo Regis Campos Silva - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 39 
Gerais – CEFET/MG;  Participaram também: Ohany Ferreira,  Kelly Antônia, Jaqueline Fonseca 40 
- Agência Peixe Vivo; Leonardo Mitre da Engecorps Cinthia Cardoso CGL da Bacia do Ribeirão 41 
Paciência e Paulo Barcala e Luiz Guilherme da Tanto Expresso.  O Presidente do CBH do Rio 42 
Pará, José Hermano, dá boas-vindas, agradece a presença de todos e apresenta a seguinte 43 



 

pauta: Item 01 - Abertura e verificação de quórum. Item 02 - Aprovação da Ata da Reunião do 44 
dia 30.09.2021. Item 03. Informes: •Programa de conservação e produção de água: Visita a 45 
Cláudio. •MOP Bacia do Rio Pará (Manual Operativo do Plano) •Declaração da Área de conflito 46 
– Ribeirão Paciência.  Item 04. Apresentação sobre “Elaboração de proposta de 47 
enquadramento dos corpos de água superficiais e estudo para o planejamento de 48 
enquadramento das águas subterrâneas no âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco – 49 
Alto São Francisco” – Agência Peixe Vivo e ENGECORPS.  Item 05. Deliberação CBH do rio Pará 50 
que “Aprova o calendário e Agenda Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do 51 
Rio Pará (CBH do Rio Pará) para o ano de 2022.” Item 06. Deliberação CBH do rio Pará que 52 
“Altera ad referendum a Deliberação CBH do rio Pará nº 49 de 30 de setembro de 2021 que 53 
aprova o custeio de inscrições, diárias de viagem e logística para a participação de membros 54 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará no XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - 55 
SBRH.” Item 7. Deliberação CBH do rio Pará que “Aprova o Orçamento anual da Agência Peixe 56 
Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do 57 
Rio Pará para aplicação no custeio de 2022 e dá outras providências.” Item 8. Deliberação CBH 58 
do rio Pará que “Dispõe sobre alteração do PPA 2021-2023 do CBH do Rio Pará”. Item 9. 59 
Deliberação CBH do rio Pará que “Altera ad referendum a Deliberação do CBH do Rio Pará nº 60 
47, de 17 de junho de 2021 que aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação dos 61 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – mandato 2022-2026.” Item 10. 62 
Apresentação da comunicação do CBH do Rio Pará – Tanto Expresso; Item 11. Encerramento. 63 
Após a constatação do quórum por chamada nominal, José Hermano dá início a reunião. 64 
Aprovação da Ata da Reunião do dia 30.09.2021. O presidente José Hermano coloca a ata e 65 
votação e a mesma é aprovada com abstenção da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 66 
– COPASA e Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. Informes: •Programa de 67 
conservação e produção de água: Visita a Cláudio. O presidente do Comitê diz que esteve em 68 
Cláudio, juntamente com a equipe de projetos da Agência Peixe Vivo para visitar a microbacia 69 
selecionada. Diz que no momento  o projeto está na etapa de licitação. As próximas visitas 70 
serão programadas para janeiro. •MOP Bacia do Rio Pará (Manual Operativo do Plano) José 71 
Hermano diz que o IGAM está trabalhando na elaboração do Manual Operativo do Plano – 72 
MOP, que é o Plano Diretor resumido com suas principais ações e tem o intuito de elencar as 73 
prioridades de ações a serem executadas na bacia que foram determinadas no plano. Diz que 74 
o IGAM pretende liberar o acesso ao sistema que está sendo desenvolvido para o MOP em 75 
janeiro.  •Declaração da Área de conflito – Ribeirão Paciência.  José Hermano passa a palavra 76 
para Cínthia Cardoso que faz parte da secretaria executiva da CGL da Bacia do Ribeirão 77 
Paciência. Esta fala que estão trabalhando internamente na CGL, para conclusão dos 78 
procedimentos. Informa ainda que foi necessário fazer uma solicitação de prorrogação de 79 
prazo da portaria e está com a expectativa de que nos próximos 6 meses a comissão consiga 80 
concluir o processo de soluçaõ do conflito. Disse ainda que irão criar uma associação de 81 
usuários para a bacia e espera que brevemente tenham concluído o termo de alocação para 82 
ser apresentado aos membros do CBH. Após esclarecimentos José Hermano passa para o 83 
próximo ponto da pauta. Apresentação sobre “Elaboração de proposta de enquadramento 84 
dos corpos de água superficiais e estudo para o planejamento de enquadramento das águas 85 
subterrâneas no âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco – Alto São Francisco” – 86 
Agência Peixe Vivo e ENGECORPS. O presidente do CBH do Rio Pará explica que o 87 
enquadramento da Bacia do Rio Pará é um trabalho financiado pelo Comitê de Bacia 88 
Hidrográfica do São Francisco. Com a palavra, Jaqueline Fonseca, coordenadora técnica da 89 



 

Agência Peixe Vivo, informa que está acompanhando o trabalho da empresa Engecorps, 90 
empresa que ganhou o processo de licitação para a elaboração do processo de 91 
enquadramento das Bacias dos rios Pará, Paraopeba e o entorno da Represa 3 Marias. 92 
Confirma que o projeto é financiado pelo CBH do Rio São Francisco que entendeu ser 93 
prioridade o investimento na implementação dos instrumento de gestão de recursos hídricos, 94 
especialmente o enquadramento. Diz que desde o início dos trabalhos adotaram estratégias 95 
para aproximar as pessoas para o projeto. Pensando nisso  foi criado o GAT – Grupo de 96 
Acompanhamento Técnico que irá acompanhar mais de perto as discussões e etapas do 97 
projeto. Diz que  o projeto se encontra na finalização da etapa do prognostico. Em seguida 98 
Jaqueline Fonseca passa a palavra para Leonardo Mitre da ENGECORPS, que explica o conceito 99 
de enquadramento, sendo este um instrumento fundamental para a bacia e o mais complexo 100 
de entendimento. Diz que é um instrumento de planejamento mas tem um segmento 101 
diferente do plano de recursos hídricos, porém o ideal é que sejam desenvolvidos juntos, 102 
porque tem várias etapas no início do processo que são complementares. Explica ainda que o 103 
ponto fundamental é assegurar as águas qualidade compatível como usos mais exigentes a 104 
que forem destinadas. Após apresentação das etapas do enquadramento, esclarecimentos e 105 
discussões José Hermano apresenta o próximo item da pauta. Apresentação da comunicação 106 
do CBH do Rio Pará – Tanto Expresso; Com a palavra Paulo Barcala, jornalista da empresa 107 
contratada, fala que a empresa iniciou seus trabalhos em novembro desse ano, sendo que o 108 
plano de trabalho já foi apresentado para a diretoria do CBH e Agência Peixe Vivo. Disse 109 
também que apresentaram aos membros da Diretoria a proposta da nova identidade do 110 
Comitê. Em seguida, Paulo Barcala apresenta para os membros a nova proposta da identidade, 111 
mais moderna e composta por elementos da Bacia. Na sequência, Luiz Guilherme, 112 
coordenador do projeto de comunicacao apresenta os produtos que compõe o plano de 113 
comunicação da Bacia, complementa que o primeiro produto já foi entregue e que os demais 114 
serão realizados ao longo do ano. Explica que a atualização do site e das redes sociais já estão 115 
sendo feitas. Após a apresentação e explicação dos produtos, José Hermano afirma que a ideia 116 
não é apagar a história do CBH pela qual deve –se ter muito respeito e orgulho, mas que a 117 
mudança é um processo natural. Após esclarecimentos o Presidente do CBH dá continuidade 118 
da pauta. Deliberação CBH do rio Pará que “Dispõe sobre alteração do PPA 2021-2023 do 119 
CBH do Rio Pará”. Jaqueline Evangelista explica que atualização do PPA se fez necessária 120 
devido a alteração na arrecadação no ano de 2021. Explica que a Bacia tinha uma expectativa 121 
de arrecadação em 2021, em que foi elaborado planejamentos de despesas em cada rubrica 122 
para os anos seguintes com o valor apresentado à época, entretanto algumas frustações foram 123 
determinantes na alteração das possibilidades de arrecadação ao longo de 2021 e isso motivou 124 
na apresentação da proposta de alteração no PPA. A proposta é reduzir valores da ordem de 125 
2,50 milhões nas ações de planejamento que não tenha sido avençado nenhum compromisso 126 
com atores da Bacia do Rio Pará, evitando assim desgastes na imagem do CBH. Deliberação 127 
CBH do rio Pará que “Aprova o Orçamento anual da Agência Peixe Vivo, referente aos 128 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para 129 
aplicação no custeio de 2022 e dá outras providências.” Com a palavra Ohany Vasconcelos, 130 
coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, informa que como determinado em Contrato de 131 
Gestão a Agência Peixe Vivo deve apresentar ao plenário do CBH seu planejamento de custeio 132 
para o exercício subsequente para aprovação. Informa ainda que  devido a nova metodologia 133 
da cobrança, gerou insegurança em relaçao aos recursos disponíveis para o custeio da agência 134 
para o próximo ano. Após explicações e esclarecimentos, as deliberações são aprovadas com 135 



 

abstenções de Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das 136 
Águas – IGAM, Prefeitura Municipal de Igaratinga e Universidade Federal de São João Del Rei – 137 
UFSJ. Deliberação CBH do rio Pará que “Aprova o calendário e Agenda Anual de Atividades 138 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH do Rio Pará) para o ano de 2022.”  Em 139 
seguida, Ohany Vasconcelos explica que no plano de trabalho do Contrato de Gestão fala que 140 
o CBH deve aprovar na última plenária do ano sua agenda de atividades e cumprí-la ao longo 141 
do ano, neste sentido apresenta a proposta das atividades para o ano de 2022. Após 142 
esclarecimentos a deliberação é aprovada. Deliberação CBH do rio Pará que “Altera ad 143 
referendum a Deliberação CBH do rio Pará nº 49 de 30 de setembro de 2021 que aprova o 144 
custeio de inscrições, diárias de viagem e logística para a participação de membros do 145 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará no XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - 146 
SBRH.” Ato contínuo, Ohany Vasconcelos explica a DN Ad referendum que alterou a 147 
deliberação do custeio no simpósio que foi votada na última plenária, em que foram 148 
aprovados 4 nomes. Após a aprovação houve a necessidade de alteração de dois conselheiros 149 
na participação do simpósio. Após esclarecimentos a deliberação é aprovada com abstenção 150 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM por ter conhecimento somente no dia da 151 
reunião. Deliberação CBH do rio Pará que “Altera ad referendum a Deliberação do CBH do 152 
Rio Pará nº 47, de 17 de junho de 2021 que aprova a criação da Comissão Eleitoral para 153 
renovação dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – mandato 2022-154 
2026.” Na sequência Ohany Vasconcelos explica que na última plenária foi aprovada a DN 47 155 
que aprovou a criação da Comissão eleitoral composta de 4 membros sendo um de cada 156 
segmento e após o envio para o IGAM, um dos membros da Comissão foi substituído. O IGAM 157 
se manifestou no sentido da necessidade urgente de uma nova deliberação constando o nome 158 
do novo indicado, por isso a ação foi ad referendum. Na sequêrncia, a deliberação é submetida 159 
e aprovada por unanimidade. Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, Túlio de Sá, 160 
secretário do CBH do Rio Pará agradece a presença de todos e encerra a reunião. 161 

 

 

José Hermano Oliveira Franco 
Presidente do CBH Rio Pará 

 


