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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE  
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2021  

 COMISSÃO GESTORA DA BACIA DO RIO GORUTUBA - CGG 
10 de dezembro de 2021 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano 2021, às 09h00, reuniram-se os membros da 1 

Comissão Gestora da Bacia do rio Gorutuba (CGG) do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 2 

Verde Grande (CBHVG), para a sua 2ª reunião ordinária do ano 2021. A reunião ocorreu por 3 

videoconferência em razão das medidas de prevenção ao contágio e propagação do novo 4 

Coronavírus (Covid19). A relação dos membros, bem como os convidados que participaram 5 

desta reunião constam na lista em anexo, parte integrante desta Ata. O Secretário-Adjunto 6 

da Bacia do rio Gorutuba e Coordenador da Comissão Gestora da Bacia do rio Gorutuba 7 

(CGG), o Sr. Adalberto Santos iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a 8 

todos pela participação. Em seguida, ele informou que para fins de registro, a reunião seria 9 

gravada. Não houve manifestações contrárias. A seguir, solicitou que todos os presentes se 10 

apresentassem. Na sequência, tendo sido constatado o quórum, submeteu à apreciação da 11 

CGG a Ata da 1ª Reunião Ordinária do ano 2021, ocorrida no dia 21 de maio, por 12 

videoconferência. Sem manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por unanimidade. Logo 13 

após, o Sr. Adalberto Santos prestou informações inerentes à realização de Oficina: 14 

“Tecnologias para o Manejo de Irrigação”. Ele ressaltou que a Comissão Gestora da Bacia do 15 

rio Gorutuba (CGG), promoverá este evento em atendimento ao compromisso firmando no 16 

Termo de Alocação de Água 2021/2022 do Sistema Hídrico Bico da Pedra e Gorutuba (item 17 

3.3, tabela 4). Em seguida, ele falou que esta oficina tratará sobre a eficiência do uso da água 18 

na agricultura irrigada, incluindo a apresentação de técnicas para a otimização do uso. Ele 19 

destacou que o evento contará com três palestras, a saber: Apresentação do CBH Verde 20 

Grande e atuação na bacia, por Flávio Gonçalves (Presidente do CBHVG); Panorama atual da 21 

situação hídrica da Barragem Bico da Pedra, por Adalberto Santos (Coordenador da CGG) e; 22 

Tecnologias para manejo da irrigação, por João Batista (Pesquisador da EPAMIG Norte). Ele 23 

informou também que a referida oficina será realizada no formato 100% online, no dia 10 de 24 

dezembro de 2021, no horário de 14h as 16h20. Por fim, ele reiterou o convite a todos e 25 

solicitou apoio na divulgação do referido evento. Na sequencia, o Sr. Adalberto Santos 26 

informou que em atendimento ao disposto na Deliberação Normativa CERH nº 68, de 22 de 27 

março de 2021, e no Decreto Estadual (MG) nº 48.160, de 24 de março de 2021 a Câmara 28 

Técnica Consultiva (CTC) do CBH Verde Grande instituiu um Grupo de Trabalho (GT), com o 29 

objetivo de discutir e propor uma metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na 30 

bacia hidrográfica do rio Verde Grande. Ele pontuou ainda que o “GT Cobrança”, como é 31 

chamado, realizou varias reuniões ordinárias para discutir sobre a proposta de metodologia 32 

de cobrança. Posteriormente, a proposta seguiu para a CTC onde as discussões já foram 33 

iniciadas por ocasião de duas reuniões, já tendo inclusive a terceira reunião inicialmente 34 

agendada para o mês de janeiro de 2022. Quando, acredita-se que a CTC finalizará as 35 

discussões pertinentes e possa emitir o documento com a proposta de cobrança. A partir do 36 

qual o Comitê convocará as consultas públicas. E posteriormente convocará a Plenária para 37 

apreciação e aprovação da cobrança no âmbito do Comitê. A seguir, tendo em vista o inicio 38 

da nova gestão (2021-2025) dos membros da Plenária e Instâncias do CBHVG e em 39 

atendimento ao encaminhamento gerado na 3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 40 

Consultiva (CTC) de 2021, o Sr. Adalberto Santos apresentou de forma detalhada a nova 41 

composição, as atribuições e atuação da Comissão Gestora da Bacia do rio Gorutuba (CGG) 42 

no âmbito do Comitê, conforme disposto na Resolução DIREC/CBHVG nº 02, de 29 de julho 43 

de 2021 e nos Arts. 36 e 37 do Regimento Interno do CBHVG. Em seguida, ele pontuou que o 44 

Comitê tem envidando esforços para atuar na gestão participativa e descentralizada dos 45 

recursos hídricos, sempre com vistas à articulação de soluções de conflitos que passam pelo 46 
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diálogo entre os diversos segmentos da sociedade. Ele destacou ainda que visando a uma 47 

atuação mais eficiente no âmbito da região onde se localiza o Reservatório Bico da Pedra e o 48 

rio Gorutuba, o Comitê se vale da sua CGG, cujos representantes atuam na bacia e que, por 49 

vivenciarem os conflitos locais pelo uso da água, estão aptos para intermediar soluções e 50 

apontar formas de compatibilizar o uso múltiplo sustentável em detrimento da crescente 51 

escassez hídrica. Por fim, ele destacou que a CGG também desempenha as atribuições de 52 

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água do Sistema Hídrico Bico da Pedra e 53 

Gorutuba. Logo após, a Sra. Jannyne Amorim reiterou as considerações do Sr. Adalberto 54 

Santos e ressaltou a importância da participação de todos nas soluções de conflitos pelo uso 55 

da água e para a maior efetividade na implementação de ações previstas no Manual 56 

Operativo do Plano (MOP) com o objetivo de propiciar o Incremento da Oferta Hídrica na 57 

bacia. A seguir, o Sr. Adalberto Santos fez uma breve apresentação do panorama atual da 58 

situação hídrica do Reservatório Bico da Pedra. Ele ressaltou ainda o aumento da demanda e 59 

a diminuição da oferta hídrica na região. Por fim, ele apresentou dados atualizados até a 60 

data de 10.12.2022 da situação hídrica do referido reservatório, a saber: Cota 541,10; 61 

Volume aproximado de 154,78 milhões de m3; 30,9% da capacidade total de 62 

armazenamento. Na sequencia, o Sr. Jackson Batista reiterou o convite a todos para 63 

participarem da Oficina: “Tecnologias para o Manejo de Irrigação”, que ocorrerá de forma 64 

100% online, no dia 10 de dezembro de 2021, no horário de 14h as 16h20. Em seguida, a Sra. 65 

Jannyne Amorim convidou a todos para participarem na 36ª Reunião Plenária Ordinária do 66 

Comitê, que será realizada de forma presencial, no dia 15 de dezembro de 2021, no horário 67 

de 08h30 a 11h30 no auditório das Faculdades Prominas, situado na Rua Lírio Brant, nº 511, 68 

Bairro Melo, Montes Claros/MG. Logo após, o Sr. Adalberto Santos informou que o 69 

Promotor Daniel Castro e Melo, foi convidado para participar da ultima reunião da CGG para 70 

explanar sobre os lançamentos de efluentes na Bacia do rio Gorutuba: Processo Ref. Notícia 71 

de Fato: MPMG-0351.19.000251-6 (TAC nº MPMG - 0351.20.000133-4), mas o mesmo não 72 

pôde participar da referida reunião. Ele falou também que a CGG reiterará o convite ao 73 

Promotor para participar da próxima reunião desta Comissão. Por fim, encerrados os pontos 74 

de pauta e não havendo mais nada a tratar, o coordenador da Comissão, o Sr. Adalberto 75 

Santos agradeceu a participação de todos e encerrou a Reunião, quando então foi lavrada a 76 

presente ata. 77 

 78 
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 80 

Adalberto Santos Pinto da Paixão 81 

Coordenador da CGG 82 

Secretário Adjunto da Bacia do Gorutuba 83 
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