
 

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

DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 – VIDEOCONFERÊNCIA 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de de 2022, das 14h às 15h30, reuniram-se 1 
ordinariamente os membros da Diretoria do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê 2 
do Rio Pará, através de videoconferência na plataforma Google Meet link: 3 
https://meet.google.com/iem-dius-jnv. Participaram os seguintes conselheiros: Vilma 4 
Aparecida Messias - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru; Túlio Pereira de Sá - Federação 5 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Varlei Marra - Sindicato Intermunicipal das 6 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna – SINDIMEI; José Hermano 7 
Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação Amigos do Meio Ambiente. Participaram também: 8 
Rúbia Mansur, Kelly Antônia e Thiago Campos como representantes da Agência Peixe Vivo; 9 
Paulo Barcala da Tanto Comunicação. José Hermano, presidente do CBH do Rio Pará, dá as 10 
boas-vindas, agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta: Item 1 - Abertura 11 
e verificação de quórum. Item 2- Informe: • Status do Programa de conservação ambiental e 12 
produção de água em microbacias -  Gerência de projetos APV. • Indicação CBH do Rio Pará 13 
para composição da CCR Alto São Francisco. Item 3 – Aprovação da minuta da ata da reunião 14 
de 19.11.2021. Item 4 – Projeto Expedição Bacia do Rio Pará – “Esse Rio é Meu.” – 15 
Apresentação: José Hermano. Item 5. Saneamento Rural - Apresentação José Hermano. Item 16 
6.  Planejamento de eventos CBH do Rio Pará (organizar para possíveis demandas de 17 
contratações). Item 7. Apresentação BI com a execução 2021 - Apresentação: Gerência de 18 
Projetos APV. Item 8.  Assuntos gerais e encerramento - Após a verificação do quórum, José 19 
Hermano dá início a reunião e propõe a inversão da ordem da pauta. Item 4 – Projeto 20 
Expedição Bacia do Rio Pará – “Esse Rio é Meu.” – Na sequência, José Hermano fala que agora 21 
que o CBH do Rio Pará tem recursos, é preciso aplicar o recurso na Bacia e que o CBH já está 22 
com alguns projetos em andamentos, como o Plano de comunicação e o Programa de 23 
Conservação Ambiental, porém o CBH do Rio Pará ainda tem recursos para serem investidos 24 
em projetos, assim sendo, na próxima reunião da Câmara Técnica de Planejamento e projetos 25 
– CTPP será proposto o estudo de mais projetos que possam ser aplicados na bacia. José 26 
Hermano continua falando que tem outras ideias em andamentos e uma delas é a Expedição 27 
no Rio Pará, que vem sendo discutida a algum tempo, já conversamos com alguns conselheiros 28 
do CBH e já tem uma rota quase formada e que no ano de 2022 deve ser colocado em prática 29 
e a ideia é que seja realizada entre março e abril. Com a palavra, Rúbia Mansur, Gerente de 30 
Integração da Agência Peixe Vivo, fala que o PPA do CBH do Rio Pará possui uma rubrica sobre 31 
produção de material institucional, porém, a APV tem prazos para processos de licitação e 32 
dispensa, ou seja, seria interessante decidir hoje os materiais para a expedição, para que o 33 
processo seja feito o quanto antes. Após discussões fica decidido que os materiais serão 34 
camisas manga curta e longa, chapéu, folhetos, mochila. Na sequência José Hermano passa 35 
para o próximo ponto da pauta. Item 5. Saneamento Rural – Com a palavra José Hermano, 36 
Presidente do CBH do Rio Pará, fala que durante a participação em um evento, surgiu a ideia 37 
sobre projeto de saneamento básico. A proposta é, se tem recurso, usar para elaboração de 38 
projeto de saneamento rural no mesmo modelo do Programa de conservação ambiental, fazer 39 
um edital, um chamamento e selecionar as comunidades contempladas. Pode –se tentar fazer 40 
em parceria com as prefeituras dos municípios contemplados, o CBH entra com uma parte e a 41 
Prefeitura também tem uma parte para cumprir, pois dessa forma o recurso rende. Após sua 42 

https://meet.google.com/iem-dius-jnv


 

explicação da ideia, José Hermano passa a palavra para os demais darem sugestões. Com a 43 
palavra Túlio de Sá, secretário do CBH do Rio Pará, que concorda com a ideia e propõe tentar 44 
envolver o setor privado nesse projeto. Na sequência, Thiago Campos, Gerente de projetos da 45 
Agência Peixe Vivo, que irá estudar o projeto do saneamento rural, em questão de recursos 46 
disponível no PPA do CBH do Rio Pará, e que uma das metas do programa de trabalho do novo 47 
contrato de gestão é atrair investimento externo e não somente usar o recurso da cobrança e 48 
que já foi acordado com o IGAM. Após alguns esclarecimentos, José Hermano se despede da 49 
reunião e Kelly Antônia, Auxiliar administrativo da Agência Peixe Vivo, passa para o próximo 50 
ponto da pauta. Item 2- Informe: • Status do Programa de conservação ambiental e produção 51 
de água em microbacias -  Gerência de projetos APV. Com a palavra Thiago Campos, que fala 52 
que no ano de 2021 foi realizado o Procedimento para manifestação de interesse público para 53 
implementação de programa de conservação e produção de água em microbacia da Bacia do 54 
Rio Pará, onde foi realizado também um processo de seleção com participação de 29 dos 35 55 
municípios que compõe a Bacia do Rio Pará, dos quais foram selecionadas 3 microbacias, uma 56 
do alto (município de Claudio), do médio (município de Carmo do Cajuru) e uma do Baixo Pará 57 
(município de Pompéu). Thiago Campos complementa que no ano de 2022 será iniciado o 58 
desenvolvimento dos programas, onde será feito o cadastro de cada propriedade e será 59 
desenvolvido os projetos individuais em cada propriedade. Além disso, em 2021 foi feita a 60 
visita à cidade de Claudio e já está sendo programado a visita em Carmo do Cajuru em 61 
fevereiro de 2022 e na sequência em Pompéu. Após esclarecimentos, Kelly Antônia passa para 62 
próximo informe. • Indicação CBH do Rio Pará para composição da CCR Alto São Francisco. 63 
Com a palavra, Rubia Mansur, explica que o CBH do Rio São Francisco é dividido em regiões 64 
fisiográficas e cada região tem uma câmara construtiva regional que são compostas por 65 
membros do plenário da região e representantes dos CBHs afluentes e sendo o Rio Pará 66 
afluente do Rio São Francisco, o CBH do Rio Pará tem uma cadeira na CCR Alto São Francisco. E 67 
que é preciso indicar duas pessoas, sendo uma titular e outra suplente. Após discussões, ficou 68 
decidido que o Varlei Marra, secretário adjunto do CBH do Rio Pará, iria pensar na 69 
possibilidade de ser titular e a Vilma Messias, vice presidente do CBH do Rio Pará seria a 70 
suplente. Na sequência, Kelly Antônia, auxiliar administrativo da Agência Peixe Vivo, passa 71 
para o próximo item da pauta. Item 3 – Aprovação da minuta da ata da reunião de 19.11.2021. 72 
Com a palavra Kelly Antônia coloca a ata em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.  73 
Item 6.  Planejamento de eventos CBH do Rio Pará (organizar para possíveis demandas de 74 
contratações). Com a palavra Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, que 75 
explica que na última plenária do CBH do Rio Pará em 2021 foi aprovado o Calendário de 76 
eventos e reuniões do CBH e que em caso de eventos presenciais, talvez demande de locação 77 
de espaço, equipamentos para os eventos. Rúbia Mansur completa ainda que para esses 78 
eventos presenciais a preocupação são os prazos. Por esse motivo é necessários que sejam 79 
planejados o quando antes. Na sequência Kelly Antônia passa para o próximo item da pauta.     80 
Após a apresentação, considerações e discussões, Leonardo Mitre esclarece dúvidas. Na 81 
sequência, Kelly Antônia, explica que José Hermano teve um imprevisto profissional e não 82 
pode participar da reunião. Item 7. Apresentação BI com a execução 2021 - Apresentação: 83 
Gerência de Projetos APV. Com a palavra Thiago Campos, Gerente de projetos da Agência 84 
Peixe Vivo, explica que a execução física e financeira de todos os CBHS atendidos pela APV 85 
pode ser acessada no site da APV e acompanhados por meio do BI. Completa ainda que o BI é 86 
atualizado mensalmente e lá qualquer pessoa consegue ver as ações feitas no ano de 2021, o 87 
planejado, executado e também o contratado além de todas a ações. Após esclarecimentos, 88 



 

Túlio de Sá, secretário do CBH do Rio Pará parabeniza todos pelas apresentações Item 8.  89 
Assuntos gerais e encerramento.  Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, Túlio de 90 
Sá, secretário do CBH do Rio Pará agradece a presença de todos e encerra a reunião. 91 

 

 
 
 
 
José Hermano Oliveira Franco 
Presidente do CBH Rio Pará 

 

 


