
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CBH DO RIO PARÁ 
GESTÃO 2018-2022 

DIA 20 DE JUNHO DE 2022 – VIDEOCONFERÊNCIA 
 

Aos vinte dias do mês de junho de 2022, das 14h às 16h30, reuniram-se ordinariamente os 1 
membros da Diretoria do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, 2 
através de videoconferência na plataforma Google Meet link: https://meet.google.com/ojv-3 
sjkv-uqq. Participaram os seguintes conselheiros: Vilma Aparecida Messias - Prefeitura 4 
Municipal de Carmo do Cajuru; Túlio Pereira de Sá - Federação das Indústrias do Estado de 5 
Minas Gerais – FIEMG; Varlei Marra - Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, 6 
Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna – SINDIMEI; José Hermano Oliveira Franco - AMA 7 
Pangéia - Associação Amigos do Meio Ambiente. Participaram também: Rúbia Mansur, Kelly 8 
Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo; Paulo Barcala da Tanto Comunicação. 9 
José Hermano, presidente do CBH do Rio Pará, dá as boas-vindas, agradece a presença de 10 
todos e em seguida apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2- 11 
Possibilidade de apoio ao estande no ENCOB 2022 Item 3. Assuntos gerais e encerramento. 12 
Após a verificação do quórum, Rúbia Mansur, Gerente de integração da Agência Peixe Vivo dá 13 
início a reunião e fala que na última Plenária foi aprovada a ida de membros no CBH do Rio 14 
Pará para o ENCOB em Foz do Iguaçu, Paraná em agosto de 2022 e a exemplo de como a APV 15 
faz com o CBH do Rio São Francisco que no ENCOB contrata um stand e que no PPA do CBH do 16 
Rio Pará tem uma rubrica sobre apoio a eventos e tem recurso, foi solicitado para os 17 
organizados do ENCOB a proposta de preço e apresenta para os membros da diretoria. Rúbia 18 
Mansur, complementa ainda que o ENCOB é o principal evento nacional de encontro de todos 19 
os CBHs do Brasil com enorme visibilidade e que o stand que pode ser contratado dentro do 20 
orçamento do PPA é a Cota bronze que conta com 01 mesa, 01 balcão e plotagem de testeira, 21 
aplicação de logomarca em vários lugares, exibição de vídeo na abertura etc. Acrescenta ainda 22 
que a ideia é apresentar para os membros da diretoria e somente mediante a aprovação 23 
daríamos sequência na contratação. Com a palavra José Hermano. Presidente do CBH do Rio 24 
Pará, fala que é favorável a contratação do stand para que as pessoas conheçam o CBH do Rio 25 
Pará e as cidades que compõem a bacia e que são com ações como essa que o CBH se torna 26 
visível e enxerga o evento como um momento de conhecer pessoas e abrir caminhos para p 27 
CBH. Com a palavra Vilma Messias, vice presidente do CBH do Rio Pará que também é 28 
favorável e que acha muito importante dar essa visibilidade ao CBH. Na sequência Varlei 29 
Marra, secretário adjunto do CBH do Rio Pará, fala que a princípio não é favorável, porém com 30 
todos os argumentos apresentados pelos demais, está começando a concordar, se o caso é 31 
visibilidade e notoriedade pode ser muito benéfico. Com a palavra Túlio de Sá, secretário do 32 
CBH do Rio Pará, fala que o CBH do Rio Pará está no momento de mudança, tendo os 33 
exemplos da logomarca do CBH e plano de comunicação e que é favorável a contratação 34 
visando o mesmo que os demais, visibilidade do CBH num evento que ele acha ser um dos 35 
mais importante do segmento. Após exposições de opiniões a contratação é aprovada por 36 
unanimidade. Item 3.  Assuntos gerais e encerramento.  Encerramento. Não havendo mais 37 
assuntos a tratar, José Hermano, presidente do CBH do Rio Pará agradece a presença de todos 38 
e encerra a reunião. 39 
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