
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS – CTPP     
GESTÃO 2018 -2022 

DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 - VIDEOCONFERÊNCIA 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2022, das 14h às 16h, reuniram-se ordinariamente 1 
os membros da Câmara Técnica de Planejamento e Projetos – CTPP do Comitê de bacia 2 
Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, através de videoconferência na plataforma 3 
Google Meet link: https://meet.google.com/gja-gquf-hob. Participaram os seguintes 4 
conselheiros: Breno Henrique da Silva Ramos - Prefeitura Municipal de Pompéu; Hélen Regina 5 
Mota - Conselho Regional de Biologia – CRBIO; José Hermano Oliveira Franco - Associação 6 
Amigos do Meio Ambiente - AMA Pangéia; Beatriz Alves Ferreira - Universidade Federal de São 7 
João Del Rei – UFSJ; GAT: Flávio Lucas Greco Santos - Prefeitura Municipal de Igaratinga; Túlio 8 
Pereira de Sá - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Jordane Lima de 9 
Queiroz - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna – SAAE Itaúna; Participaram também: 10 
Jaqueline Fonseca e Kelly Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo; Leonardo 11 
Mitre, Flora Abuno e André Bonacim representantes da Engecorps e Guiliane Almeida e 12 
Clarissa Dantas - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; Eduardo Cesar – URGA e Luiza 13 
Baggio – Tanto Comunicação. Breno Henrique, coordenador da CTPP, dá as boas-vindas, 14 
agradece a presença de todos e em seguida passa a palavra para Jaqueline Evangelista, 15 
Coordenadora Técnica da Gerencia de Projetos da Agência Peixe Vivo, que também dá boas 16 
vindas a todos e diz que está feliz com o trabalho que a Agência Peixe Vivo está apresentando. 17 
Em seguida Breno Henrique apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. 18 
Item 2- Aprovação da Ata da Reunião do dia 10.11.2021. Item 3 Apresentação e discussão das 19 
“Propostas de Metas relativas às alternativas de enquadramento dos corpos d’água 20 
superficiais” (Produto 4) da proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais e 21 
estudo para o planejamento de enquadramento das águas subterrâneas para a bacia 22 
hidrográfica do rio Pará – SF2 – Engecorps. Item 4 – Assuntos Gerais. Item 5 - Encerramento. 23 
Após a verificação do quórum, Breno Henrique passa a palavra para Jaqueline Fonseca, 24 
Coordenadora Técnica da Gerencia de Projetos da Agência Peixe Vivo, que fala o tema é Metas 25 
Relativas as alternativas ao enquadramento, que nada mais é que a qualificação dos trechos 26 
atualmente com base nas estações de monitoramento com os dados coletados, como está o 27 
atendimento em relação ao enquadramento em relação ao enquadramento vigente na bacia e 28 
a proposta que foi feita após uma análise técnica de custos. Na sequência Jaqueline 29 
Evangelista passa a palavra para Leonardo Mitre, da Engecorps, resume o que é 30 
enquadramento, os usos múltiplos, classes de qualidade e sua abrangência dos estudos e em 31 
seguida que apresenta “Propostas de Metas relativas às alternativas de enquadramento dos 32 
corpos d’água superficiais” (Produto 4) da proposta de enquadramento dos corpos de água 33 
superficiais e estudo para o planejamento de enquadramento das águas subterrâneas para a 34 
bacia hidrográfica do rio Pará – SF2,  que para a construção deste documento, foram 35 
desenvolvidas analises complementares às etapas anteriores do estudo, com vistas a dar 36 
suporte à proposição das classes de enquadramento. Nesse sentido, são propostas as metas 37 
finais, intermediarias de enquadramento de cada trecho de curso de água com base nos usos 38 
preponderantes e mais restritivos previstos para o horizonte futuro da bacia. Complementa 39 
falando que a partir dessas metas e das análises e modelagens da qualidade da água, são 40 
propostas as intervenções previstas na bacia, assim como seus custos preliminares.  Leonardo 41 
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Mitre complementa ainda que na terceira etapa deverão ser apresentadas por meio de quadro 42 
comparativo entre as condições atuais de qualidade das águas, identificadas em funções de 43 
conjuntos de paramêntros e classes necessários ao atendimento pretensos identificados, 44 
devem ser consideradas prioridades em função dos cursos que se encontrem em situação 45 
ecologicamente mais preservadas. Após esclarecimentos de dúvidas, discussões e sugestões 46 
por parte dos conselheiros, Breno Henrique, passa para o próximo item da pauta. Item 2- 47 
Aprovação da ata da reunião de 10.11.2021.  Kelly Antônia, Auxiliar Administrativo da Agência 48 
Peixe Vivo, coloca a ata e votação e a mesma é aprovada.  Encerramento. Não havendo mais 49 
assuntos a tratar, Breno Henrique, coordenador da CTPP agradece a presença de todos e 50 
encerra a reunião. 51 
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Coordenador da CTPP 

 

 


