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

DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 – VIDEOCONFERENCIA 
*Onde se lê 20 de novembro de 2020, leia-se 02 de fevereiro de 2021. 

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2021, das 14h às 15h30, reuniram-se ordinariamente os 1 

membros da Diretoria do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, através 2 

de videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet https://meet.google.com/eri-oirr-szi. 3 

Participaram os seguintes conselheiros: José Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia - 4 

Associação Amigos do Meio Ambiente; Túlio Pereira de Sá – Federação das Indústrias do Estado 5 

de Minas Gerais - FIEMG; Vilma Aparecida Messias - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru e 6 

Varlei Marra - Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material 7 

Elétrico de Itaúna – SINDIMEI. Participaram também: Ohany Ferreira, Rúbia Mansur, Thiago 8 

Campos e Kelly Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo. Após recepção e 9 

verificação de quórum, a Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur, agradece 10 

a presença de todos e apresenta seguinte pauta. Item 1. Abertura e verificação de quórum. Item 11 

2. Aprovação da minuta ata da reunião de 20.11.2020. Item 3. Conselheiros com reincidentes 12 

faltas; Item 4. Apresentação do TDR de Comunicação; Item 5. Sugestão e discussão de projetos 13 

do CBH do Rio Pará; Item 6. Assuntos gerais e encerramento. Item 2. Aprovação da minuta ata 14 

da reunião de 20.11.2020. Rúbia Mansur coloca em votação a ata da reunião de 02.02.2021 e a 15 

mesma é aprovada por unanimidade. Item 3. Conselheiros com reincidentes faltas. Ohany 16 

Ferreira, analista da Agência Peixe Vivo fala que os conselheiros do Plenário e Câmaras Técnicas 17 

do CBH do rio Pará estão desmobilização e as reuniões estão ou sendo canceladas ou ocorrendo 18 

com quórum mínimo. Continua dizendo que recebeu orientações da Gerência de Apoio aos 19 

Comitês de Bacias Hidrográficas (GECBH) do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) 20 

sobre o cumprimento do Regimento Interno para casos de reincidentes faltas. Diz ainda que é 21 

importante informar aos conselheiros na próxima Plenária que será feito um controle mais 22 

rigoroso das faltas e serão aplicadas as penalidades do Regimento Interno (RI) do Comitê. 23 

Propõe também que seja enviado um ofício para as prefeituras que fazem parte do Comitê 24 

confirmando se houve alternância do representante, considerando as eleições municipais. Túlio 25 

de Sá sugere que seja enviado de imediato um ofício informando das possíveis penalidades para 26 

as instituições que estão irregulares em relação às faltas. Fica encaminhado o envio de ofício 27 

para prefeituras solicitando confirmação do representante no Plenário; envio de ofício 28 

notificando as instituições com reincidentes faltas sobre aplicação das penalidades previstas no 29 

RI e envio de ofício aos conselheiros das Câmaras Técnicas confirmando se ainda possuem 30 

interesse em se manter na Câmara. Item 4. Apresentação do TDR de Comunicação. Com a 31 

palavra, Rúbia Mansur inicia a apresentação do Termo de Referência (TDR) de comunicação 32 

dizendo que ele foi elaborado em 2019, porém só não havia recurso para contratação. Fala que 33 

o TDR foi adaptado para execução contexto da pandemia do COVID 19 e que o mesmo foi 34 

apresentado em reunião da Câmara Técnica de Comunicação (CTECOM) do CBH do rio Pará, 35 

ocasião em que os conselheiros puderam contribuir com a formatação final do documento. 36 

Finaliza explicando os produtos do plano de comunicação, bem como as considerações feitas 37 

pelos membros da CTECOM. O Presidente do Comitê, José Hermano, diz que o programa de 38 

comunicação é muito importante para tornar o CBH do Rio Pará mais visível e mais forte. A 39 

Diretoria apresenta suas sugestões ao documento e fica encaminhado que após os ajustar 40 

solicitados, o TDR de comunicação pode ser encaminhado para licitação. Item 5. Sugestão e 41 

discussão de projetos do CBH do Rio Pará. Com a palavra, o Gerente de Projetos da Agência 42 

Peixe Vivo, Thiago Campos apresenta o Plano de Investimento Anual (PIA) que trata-se de um 43 

detalhamento do Plano Plurianual de Aplicações (PPA) pelo período de 1 ano. Completa dizendo 44 

para 2021 foi prevista a execução em 9 rubricas do PPA. Completa dizendo que serão realizadas 45 

ações de fortalecimento institucional; ações de comunicação; atualização do Plano Diretor do 46 

CBH e criação de Manual Operativo do Plano, além da elaboração de projetos de conservação e 47 

produção de água em duas micro bacias do Rio Pará. Para a atualização do plano diretor, Thiago 48 

Campos fala que será contratado uma empresa especializada através de licitação. Em relação à 49 

elaboração de projetos, diz que serão feitas oficinas participativas com roteiros pré-aprovados, 50 

nas regiões do alto, médio e baixo Pará para definição de prioridades. Thiago Campos diz que a 51 

atualização física e financeira do PIA será realizada mensalmente e disponibilizada no site do 52 

https://meet.google.com/eri-oirr-szi
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Comitê e da Agência Peixe Vivo para ampliar o acompanhamento pela sociedade e trazer mais 53 

transparência. Item 6. Assuntos gerais e encerramento. Não havendo mais nenhum assunto a 54 

tratar, Ohany Ferreira encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata. 55 


