
 

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

DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 – VIDEOCONFERÊNCIA 
 

Aos cinco dias do mês de agosto de 2022, das 14h às 16h30, reuniram-se 1 
ordinariamente os membros da Diretoria do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - 2 
Comitê do Rio Pará, através de videoconferência na plataforma Google Meet link: 3 
https://meet.google.com/cxj-dkri-dru Participaram os seguintes conselheiros: Vilma 4 
Aparecida Messias - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru; Túlio Pereira de Sá - 5 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Varlei Marra - Sindicato 6 
Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna – 7 
SINDIMEI; Participaram também: Ohany Vasconcelos, Thiago Campos e Kelly Antônia 8 
como representantes da Agência Peixe Vivo; Luiz Guilherme da Tanto Comunicação. 9 
Com a palavra, Sr. Túlio de Sá, secretário do CBH do Rio Pará, dá as boas-vindas, 10 
agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e 11 
verificação de quórum. Item 2.  Aprovação das minutas das atas das reuniões de 12 
21.01.22 e 20.06.22; Item 3. Avaliação do calendário de atividades do CBH para 2022 – 13 
execução; Item 4. Informes: Comissão CBH do Rio Para Encob 2022; Item 5. 14 
Apresentação da execução do PPA e PIA 2022 – Thiago Campos; Item 6. Apresentação 15 
do Relatório de Gestão Parcial do Contrato de Gestão Pará – Thiago Campos; Item 7. 16 
Assuntos Gerais; Item 8. Encerramento.  Após a verificação do quórum, o secretário do 17 
CBH do Rio Pará apresenta o segundo item da pauta. Item 2.  Aprovação das minutas 18 
das atas das reuniões de 21.01.22 e 20.06.22. Com a palavra, coloca as atas em votação 19 
e as mesmas são aprovadas por unanimidade, após uma pequena correção na data da 20 
ata de 21.01.2022. Item 3. Avaliação do calendário de atividades do CBH para 2022 – 21 
execução. Com a palavra, Ohany Vasconcelos, Coordenadora Técnica da Agência Peixe 22 
Vivo, justifica a ausência da gerente de integração da APV, Sra. Rubia Mansur e explica 23 
que no Contrato de Gestão do CBH do Rio Pará, assinado com o IGAM, existem 24 
indicadores relacionados ao planejamento de atividades das instâncias do CBH do 25 
próximo ano, sendo que este deve ser aprovado por meio de Deliberação Normativa 26 
sempre na última reunião plenária do ano.  Ohany Vasconcelos, explica que como a APV 27 
e CBH são avaliados pelo cumprimento do planejado, explica a importância de executar 28 
as ações que foram aprovadas para serem realizadas durante o exercício. Fala que no 29 
calendário de atividades de 2022 o CBH do Rio Pará tem a programação de realização 30 
de 3 (três) eventos e que até na data de hoje não foram realizados nenhum desses 31 
eventos e será necessário o apoio da diretoria para a realização, como por exemplo, na 32 
sugestão de formato do evento, temas, datas. Informa ainda que os eventos só podem 33 
acontecer depois que passar o período eleitoral, entre novembro e dezembro, devido a 34 
orientações por parte do IGAM e que o importante é fazer a programação e incentivar a 35 
CTECOM – Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização a prestar apoio na 36 
estruturação dessa atividade. Após esclarecimentos e sugestões, Túlio de Sá passa para 37 
o próximo item da pauta. Item 4. Informes: Comissão CBH do Rio Para Encob 2022.  38 



 

Com a palavra Ohany Vasconcelos, fala que é muito importante a participação dos 39 
membros do CBH do Rio Pará no ENCOB, e que todos os participantes devem se atentar 40 
em apresentar os documentos corretos para prestação de contas, como por exemplo, 41 
comprovantes de Uber ou táxi, cartão de embarque etc. Acrescenta ainda que como foi 42 
sugerido anteriormente em reunião Plenária, os membros participantes do ENCOB 43 
deverão falar na próxima plenária sobre o que foi discutido no encontro. Item 5. 44 
Apresentação da execução do PPA e PIA 2022 – Thiago Campos. Na sequência, Túlio de 45 
Sá passa a palavra para Thiago Campos, gerente de Projetos da APV, explica que o PPA 46 
se encontra no site da APV e do CBH do Rio Pará. Acrescenta ainda que a atualização é 47 
feita trimestralmente no caso do PPA e o Plano de Investimento Anual – PIA é 48 
atualizado e disponibilizado mensalmente. Ressalta que a execução esta muito aquém 49 
do previsto. Explica também que é no PPA são encontradas as atividades previstas com 50 
seus respectivos valores planejados. Após esclarecimentos, Túlio de Sá passa para o 51 
próximo item da pauta. Item 6. Apresentação do Relatório de Gestão Parcial do 52 
Contrato de Gestão Pará – Thiago Campos. Com a palavra, Thiago Campos fala que 53 
anualmente a APV elabora um Relatório do Contrato de Gestão 01/IGAM/2022 e hoje 54 
irá apresentar o Relatório Parcial – de janeiro a julho de 2022. Explica que o Contrato de 55 
Gestão possui 4 (quatro) indicadores: Secretaria Executiva, Gestão Administrativa, 56 
Gestão Finalística e Gestão Proativa. Esses indicadores têm subindicadores, sendo que 57 
cada uma tem sua metodologia de cálculo e que também é a primeira vez que esses 58 
indicadores estão sendo adotados. Acrescenta ainda que no 1º semestre é elaborado o 59 
Relatório de Contrato de Gestão Parcial afim de avaliar como está o andamento da 60 
conclusão das metas. Após a explicação do Relatório do Contrato de gestão, Thiago 61 
Campos, abre espaço para esclarecimentos das dúvidas. Item 7. Assuntos Gerais – não 62 
houve; Item 8. Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, Túlio de Sá, 63 
secretário do CBH do Rio Pará agradece a presença de todos e encerra a reunião. 64 
 
  
 
 
 

Túlio Pereira de Sá  
Secretário do CBH do Rio Pará 

 
 
 
 

 
 


