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Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano 2022, às 15h00, reuniram-se os membros da 1 

Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG), para 2 

a sua 1ª Reunião Ordinária do ano 2022. A reunião ocorreu por videoconferência em razão das 3 

medidas de prevenção ao contágio e propagação do novo Coronavírus (Covid-19). Participaram 4 

os seguintes membros: Flavio Gonçalves Oliveira (Presidente) - Sindicato dos Produtores Rurais 5 

de Montes Claros; Laila Tupinambá Mota (Secretária) - Federação das Indústrias do Estado de 6 

Minas Gerais – FIEMG; Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio 7 

Gorutuba) - Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG e Rony Cássio Nunes Santos 8 

(Secretário Adjunto da Bacia do rio Verde Pequeno) – Usuário-BA. Participaram os seguintes 9 

convidados: Célia Froes, Rubia Mansur, Jannyne Amorim e Thiago Campos – Agência Peixe Vivo; 10 

Tânia Dias – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e Jackson Batista – 11 

Secretaria do CBHVG. O Presidente do CBH Verde Grande (CBHVG), o Sr. Flávio Gonçalves iniciou 12 

a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela participação. Após constatar que o 13 

quórum fora atingido, prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da Ata da 4ª Reunião 14 

Ordinária do ano 2021, ocorrida no dia 16 de novembro, por videoconferência. Sem 15 

manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Sra. Celia Froes 16 

prestou informações inerentes à solicitação de recurso adicional encaminhada à Agência 17 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) pela Agência Peixe Vivo (APV) e CBH Verde 18 

Grande, e sobre a possibilidade de formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 19 

Gestão nº 083/2017/ANA. Ela ressaltou a importância não só legal, mas principalmente 20 

operacional, da formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e da 21 

implementação da cobrança na porção mineira da bacia hidrográfica do rio Verde Grande ainda 22 

no ano 2022. Uma vez que a partir da aprovação da cobrança, possivelmente em 2022, a sua 23 

implementação ocorrerá somente em 2023 e o repasse dos recursos ocorrerá a partir de agosto 24 

de 2024. Ela ressaltou ainda que por ser o início da cobrança, corre-se o risco das primeiras 25 

arrendações serem abaixo do previsto, e não serem suficientes para a sustentabilidade do 26 

Comitê em 2024. Dessa maneira sendo de extrema importância para a sobrevivência do Comitê 27 

e manutenção da entidade delegatária (Agência Peixe Vivo) a continuidade do apoio financeiro 28 

da ANA para o período de 2022 a 2024. Em face disso, a Agência Peixe Vivo encaminhou a ANA a 29 

Nota Técnica APV nº 104/2021, demostrando a atuação da APV não somente como secretaria 30 

executiva para o CBHVG, mas principalmente como o suporte técnico para que o Comitê possa 31 

avançar com a implementação do seu Plano de Recursos Hídricos e justificativa para o possível 32 

repasse de recurso custeio adicional. E reforçando o comprometimento e responsabilidade do 33 

CBHVG com a implementação da cobrança no âmbito da porção mineira da bacia hidrográfica do 34 

rio Verde Grande, dentro da metodologia adotada pelo Estado de Minas Gerais visando à 35 

sustentabilidade financeira do Comitê. Informações estas que foram ratificadas pelo CBHVG por 36 

meio do Ofício CBHVG nº 001/2022 encaminhado a ANA por meio do sistema e-protocolo. Por 37 

fim, ela falou sobre a proposta de cronograma enviada pela ANA visando concluir, em tempo 38 

hábil, o processo de tramitação para a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 39 

Gestão. A seguir, a Sra. Laia Tupinambá informou sobre o status das discussões inerentes a 40 

Implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídrico na bacia hidrográfica do rio Verde 41 

Grande no âmbito da Câmara Técnica Consultiva (CTC). Ela ressaltou que as discussões já foram 42 

iniciadas por ocasião de duas reuniões, já tendo inclusive a terceira reunião agendada para o dia 43 

09 de fevereiro. Ela ressaltou ainda que o coordenador do “GT COBRANÇA”, o Sr. Edson Vieira 44 

apresentará na próxima reunião da CTC, simulação de arrecadação considerando o valor de 45 

P.P.U proposto na 4ª RO de 2021 da CTC, realizada nos dias 11 e 18.11.2021 e as informações 46 

atualizadas fornecidas pela COPASA-MG, a saber: Volume de água captado (m3/ano), Volume de 47 

lançamento de efluentes (m3/ano) e Carga orgânica (DBO) efetivamente lançada em corpos 48 

http://www.cbhverdegrande.org.br/
mailto:secretaria@cbhverdegrande.org.br


 

Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande  
Praça Lindolfo Laughton, nº 1373, Bairro Alto São João, Montes Claros/MG  

Tel: (38) 3213 0647 Site: www.cbhverdegrande.org.br / secretaria@cbhverdegrande.org.br 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 

“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC” 
31 de janeiro de 2022 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

 

 

 

hídricos em (Kg/ano), na bacia do rio Verde Grande. Quando, acredita-se que a CTC finalizará as 49 

discussões pertinentes e possa emitir o documento com a proposta de cobrança. A partir do qual 50 

o Comitê convocará as consultas públicas. E posteriormente convocará a Plenária para 51 

apreciação e aprovação da cobrança no âmbito do Comitê. E por fim, o processo seguirá para a 52 

apreciação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). A seguir, a Sra. Rubia Mansur 53 

informou sobre a reunião conjunta entre a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão 54 

(CAv/ANA), a Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parcerias 55 

(CACG/ANA), o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG/CBHVG) e Agência 56 

Peixe Vivo, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro, no horário de 17hs às 18hs por 57 

videoconferência. Ela destacou que o objetivo desta reunião é discutir de forma conjunta sobre a 58 

avaliação preliminar do cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 59 

083/ANA/2017. A seguir, o Sr. Flávio Gonçalves informou que a Comissão de Acompanhamento 60 

da Alocação de Água do Sistema Hídrico Estreito e Cova da Mandioca, reuniram-se em caráter 61 

emergencial com os usuários e demais interessados, no dia 20 de janeiro de 2022 por 62 

videoconferência para discutir sobre a proposta de revisão e/ou suspensão das restrições 63 

impostas no 1º Aditivo ao Termo de Alocação de Água 2021/2022 do referido sistema hídrico. 64 

Ele destacou que em virtude dos Reservatórios de Estreito e Cova da Mandioca, conforme 65 

Resolução ANA nº. 90/2021 encontrarem-se em estado hidrológico amarelo (entre 24 e 66 

55,5hm³) e estado hidrológico verde (>= 80,45hm³) respectivamente, e ainda estar em período 67 

chuvoso, decidiu-se por: “Solicitar a COMAR/ANA a retificação das condições de usos constantes 68 

no referido “Termo Aditivo”, autorizando até a data de realização da reunião de Alocação de 69 

Água 2022/2023, a captação de 80% do valor outorgado para a irrigação nos Reservatórios de 70 

Estreito e Cova da Mandioca, e as demais regras e condições de uso de recurso hídrico 71 

permanecendo inalteradas”. Na sequencia, o Sr. Ronny Cassio fez considerações relevantes 72 

inerentes às discussões realizadas na referida reunião e sobre a importância da participação do 73 

Comitê na articulação de soluções de conflitos pelo uso da água na bacia. A seguir, o Sr. Thiago 74 

Campos explanou sobre o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA. Ele ressaltou que o 75 

POA é um instrumento orçamentário, vinculado ao Plano de Aplicação Plurianual – PAP, que 76 

contém o detalhamento das ações a serem executadas com recursos financeiros oriundos da 77 

cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, em cada ano 78 

de vigência do Contrato de Gestão 083/ANA/2017. Ele destacou ainda que o POA 2021 foi 79 

aprovado pelo Plenário do CBH Verde Grande, por meio da Deliberação CBHVG nº 84, de 02 de 80 

dezembro de 2020. Por fim, ele apresentou de forma detalhada a prestação de contas relativa 81 

ao POA-2021, com dados atualizados até o dia 31 de dezembro de 2021. A seguir, a Sra. Rubia 82 

Mansur apresentou o Relatório de execução das metas do Contrato de Gestão e 1º Termo 83 

Aditivo do Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA, exercício 2021. Ela informou que a Agência 84 

Peixe Vivo encaminhou o referido relatório para apreciação da Comissão de Avaliação dos 85 

Contratos de Gestão (CAv-ANA), no dia 31 de janeiro de 2022. Em seguida, ela ressaltou que o 86 

Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a 87 

serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de sete indicadores de 88 

desempenho, a saber: 1) Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do 89 

CBHVG e de suas instâncias pela entidade delegatária; 2) Nível atendimento pela entidade 90 

delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBHVG; 3) Avaliar o nível de execução 91 

financeira de ações finalísticas previstas no PAP; 4) Índice de desembolso em ações finalísticas; 92 

5) Índice de desembolso total e; 6) Taxa de administração real da entidade delegatária e; 7) 93 

Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA AUD. Ela explicou ainda 94 

que para cada indicador existe uma meta predefinida pelo Contrato de Gestão, a partir da qual a 95 

ANA avalia o desempenho da Agência Peixe Vivo no que se refere ao cumprimento de suas 96 
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competências como Agência de Bacia do CBHVG. Ela informou ainda que a meta foi atingida nos 97 

indicadores 02, 03, 04, 05, 06 e 07. Porém, quanto ao indicador 01, o qual determina o Nível de 98 

Organização do Planejamento Anual de Atividades do CBHVG pela entidade delegatária, isto é, a 99 

Agência Peixe Vivo tem como meta a realização entre 90% e 110% do numero de reuniões e 100 

eventos planejados pelo Comitê. Ela ressaltou ainda que a meta do referido indicador foi 101 

parcialmente atingida por consequência da necessidade de realização de três reuniões 102 

extraordinárias para discutir, dentre outros assuntos, sobre os “mecanismos e valores da 103 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União e dos Estados da Bahia e de Minas 104 

Gerais, na bacia hidrográfica do rio Verde Grande”. Por fim, ela apresentou de forma detalhada 105 

os critérios de avaliação e as metas atingidas de cada indicador. Logo apos, o Sr. Flávio Gonçalves 106 

e a Sra. Laila Tupinambá fizeram considerações ressaltando a relevância e pertinência dos 107 

assuntos tratados nas referidas reuniões extraordinárias realizadas pelo Comitê. Em seguida, a 108 

Sra. Rubia Mansur e a Sra. Celia Froes informaram que a CAv-ANA é extremamente rigorosa nas 109 

suas avaliações e analisa a risca o cumprimento das metas considerando exatamente ao disposto 110 

no Termo de Referencia do referido Contrato de Gestão. Na sequencia, a Sra. Celia Froes 111 

apresentou de forma detalhada a minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 112 

083/2017/ANA e anexos. Em especial, ela colocou para apreciação e contribuições dos membros 113 

da Diretoria do Comitê, a redação da alínea “s” do inciso I da cláusula quinta (obrigações e 114 

competências) do referido documento, a saber: Sugestão APV - “Apresentar, até 30 de 115 

dezembro de 2022, a comprovação da sustentabilidade financeira da CONTRATADA como 116 

entidade delegatária de funções de Agência de Água com os recursos decorrentes da cobrança 117 

pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, a partir aprovação 118 

pelo COMITÊ, da implementação da cobrança no território mineiro da bacia e atualização da 119 

metodologia e valores da cobrança nos rios de domínio da União”; Sugestão ANA - “Apresentar e 120 

ter aprovado pelo COMITÊ, até 30 de dezembro de 2022, a comprovação da sustentabilidade 121 

financeira de entidade delegatária de funções de Agência de Água para atuar na Bacia 122 

Hidrográfica do Rio Verde Grande, a partir do ano de 2024, com os recursos decorrentes da 123 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos". Em seguida, foi realizada intensa discussão e 124 

apresentada varias contribuições relevantes inerentes às responsabilidades e obrigações que o 125 

texto proposta pela ANA acarretará a entidade delegatária e ao Comitê. Ressaltou-se ainda que a 126 

aprovação da cobrança até a data proposta, não depende apenas do Comitê, uma vez que as 127 

discussões pertinentes ainda estão sendo realizadas no âmbito da CTC e somente apos 128 

finalizadas estas discussões a Câmara poderá emitir o documento com a proposta de cobrança. A 129 

partir do qual o Comitê convocará as consultas públicas. E posteriormente convocará a Plenária 130 

para apreciação e aprovação da cobrança no âmbito do Comitê. E por fim, o processo seguirá 131 

para a apreciação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG), que é soberano para 132 

aprovar ou não a proposta. Em seguida, a Sra. Celia Froes e os membros da Diretoria decidiram 133 

por reunirem-se em outro momento (via WhatsApp), para discutir e elaborar uma nova proposta 134 

de redação para a referida alínea, de forma que atenda as exigências da ANA e resguarde os 135 

interesses e necessidades da entidade delegatária e do CBHVG. As demais cláusulas do 136 

documento foram aprovadas por unanimidade no âmbito da Diretoria. A seguir, o Sr. Thiago 137 

Campos apresentou de forma detalhada a planilha com os sete indicadores e as metas a serem 138 

pactuados ente a ANA, a Entidade Delegatária e o CBHVG para celebração do Segundo Termo 139 

Aditivo ao Contrato de Gestão (anexo II).  Apos a apresentação, o Sr. Flávio Gonçalves, o Sr. 140 

Adalberto Santos e a Sra. Célia Froes ressaltaram a importância de adotar uma postura mais 141 

conservadora relativa ao indicador 3 (Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo 142 

CBH). Tendo em vista a possibilidade de uma baixa arrecadação com a cobrança para os anos 143 

2023 e 2024. Em seguida, a Sra. Célia Froes ressaltou ainda que considerando a importância legal 144 
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e operacional da formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, as etapas e o 145 

tempo necessário para tramitação interna do processo na ANA. É necessário que o Comitê 146 

aprecie a Deliberação que aprova o Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato de Gestão, na 147 

próxima reunião Plenária, agendada inicialmente para o dia 15 de fevereiro de 2021. Por fim, 148 

encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Comitê, o Sr. 149 

Flávio Gonçalves agradeceu a participação de todos e encerrou a Reunião, quando então foi 150 

lavrada a presente ata. 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

  157 

 158 

 159 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 23/02/2022 160 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 

 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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