
Proposta de chapa para a composição da Diretoria do Comitê da Hidrográfica do rio Pará – CBH - Pará   

UPGRH - SF- 2 

Presidente: José Hermano O. Franco – Sociedade Civil Organizada – AMA Pangeia 

Vice- Presidente: Vilma Aparecida Messias – Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru – Poder Público 

Municipal; 

1º Secretário: Túlio Pereira de Sá – Usuários de Recursos Hídricos – FIEMG 

2º Secretário: Varlei Marra- SINDIMEI (Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do 

Material Elétrico de Itaúna) – Usuários de Recursos Hídricos; 

 

Plano de Trabalho: 

1- Continuar e intensificar as cobranças quanto aos recursos contingenciados com toda as 

possibilidades existentes. 

2- Fomentar ações presentes no plano de bacia por via virtual, continuando a proposta da Câmara 

Técnica de Mobilização e Educação Ambiental, através de reuniões remotas com os municípios da 

Bacia e possíveis parceiros. 

3- Promover a necessária conservação, disposição e organização do arquivo do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Pará. 

4- Agir de forma idônea e alinhada à Agência da Bacia. 

5- Agir para gerar a necessária capacitação e qualificação dos conselheiros do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Pará, nos aspectos inerentes aos recursos hídricos e o desenvolvimento 

sustentável. 

6- Apresentar o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará, suas competências e atribuições aos 

Municípios conforme sub-bacias da Jurisdição (Gestores Municipais, Secretariado entre outros), 

quando das visitas as sub-bacias pelos conselheiros.  

7- Motivar e mobilizar para uma maior integração dos conselheiros nas sub-bacias e entre as sub-bacias. 

8- Melhorar a comunicação entre o SISEMA, a Agência de Bacia e o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 

Pará. 

9- Motivar o estreitamento da comunicação entre municípios e entes pertencentes as mesmas sub-

bacias, integrando-os para realização de ações conjuntas. 

10- Buscar uma maior integração entre os comitês dos afluentes Mineiros da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco. 

11- Fortalecer administrativa e tecnicamente as Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

rio Pará. 

12- Buscar maior integração entre órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, no intuito da 

implantação de um programa de conservação do solo e água.   



13- Buscar parcerias para em conjunto, apoiar o IGAM nas ações relativas as repostas aos pedidos de 

outorgas e monitoramentos;  

14- Desenvolver ações integradas junto ao IGAM, no intuito de gerar um banco de dados consistidos e 

indicativos dos status hídricos quantitativos na Bacia Hidrográfica do rio Pará a nível superficial e 

subterrâneo. 

15- Buscar parcerias e a sensibilização de entes diversos para a realização de ações sustentáveis em prol 

dos recursos hídricos.  

16- Buscar e motivar parcerias para aumentar pesquisa e extensão dentro da bacia. 

17-  Agir com coerência, prudência e sempre em busca do consenso e posicionamentos democráticos a 

luz dos princípios técnicos e legais. 

18- Realizar ações de educação ambiental junto os parceiros nos diversos níveis;  

19- Divulgar de forma efetiva o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará e o representar dentro e fora 

da Bacia Hidrográfica. 

 

 

José Hermano O. Franco Vilma Aparecida Messias 
 
 
 

 

Túlio Pereira de Sá Varlei Marra 
 


