
 

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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC” 
23 de fevereiro de 2022 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

 

 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 09h00, reuniram-se os 1 

membros da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde 2 

Grande (CBHVG), para a 2ª Reunião Ordinária de 2022. A reunião ocorreu por 3 

videoconferência. Participaram os seguintes membros: Flavio Gonçalves Oliveira 4 

(Presidente) - Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros; Vagna Nogueira dos Santos 5 

(Vice-Presidente) - Prefeitura Municipal de Iuiú-BA; Laila Tupinambá Mota (Secretária) - 6 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Adalberto Santos Pinto da 7 

Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio Gorutuba) - Distrito de Irrigação do Perímetro 8 

Gorutuba – DIG e Rony Cássio Nunes Santos (Secretário Adjunto da Bacia do rio Verde 9 

Pequeno) – Usuário-BA. Participaram os seguintes convidados: Jannyne Amorim e Jackson 10 

Batista – Secretaria do CBHVG. O Presidente do CBH Verde Grande, o Sr. Flávio Gonçalves, 11 

iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela participação. Após 12 

constatar que o quórum fora atingido, prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da 13 

Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2022, ocorrida no dia 31 de janeiro, por videoconferência. 14 

Sem manifestações contrárias, a Ata foi aprovada. A seguir, a Sra. Jannyne Amorim prestou 15 

informações inerentes à programação dos eventos que serão realizados pelo CBH Verde 16 

Grande e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Montes Claros (SEMMA) em 17 

comemoração ao Mês das Águas (março 2022). Ela ressaltou que a programação é composta 18 

de vários eventos e tem como objetivo chamar à atenção da população sobre os principais 19 

desafios referentes à causa hídrica norte-mineira. Em seguida, apresentou a minuta de 20 

programação evento por evento. Por fim, ela destacou que estes eventos, em especial o 21 

Seminário em comemoração ao Dia Mundial da Água, com o tema: “A Água Norte-Mineira 22 

nos aspectos Qualitativos e Quantitavos”, consta na Agenda Anual de Atividades do CBH 23 

Verde Grande para o ano 2022, aprovada pela Deliberação CBHVG nº 092/2021. Na 24 

sequência, o Sr. Adalberto Santos prestou informações relativas ao status dos trabalhos do 25 

Grupo de trabalho para Acompanhamento da Implementação das Ações do Plano de 26 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (GT PRH VG). Ele ressaltou que 27 

o GT PRH VG, reuniu-se por videoconferência, no dia 19.01.2022 para, dentre outros 28 

assuntos, discutir e atualizar a Planilha de Acompanhamento da Implementação das Ações 29 

do Manual Operativo (MOP) do PRH. Logo após, ele explanou sobre o status de execução 30 

das seguintes ações do MOP: nºs. 1.1.3; 1.1.4; 1.4.2; 1.4.3; 1.6.1; 2.1.1; 2.3.1; 2.9.1 e 3.1.1. 31 

Em seguida, ele destacou que a COPASA-MG, a fim de evitar sobreposições de ações entre as 32 

ações previstas no MOP, em especial a ação nº 3.1.1 (Estruturar Programa Produtor de Água 33 

em área piloto da bacia), disponibilizará a relação de ações já realizadas e previstas pelo 34 

Programa Pró-Mananciais na Bacia do Rio Verde Grande e suas respectivas coordenadas 35 

geográficas. Por fim, ele ressaltou que na próxima reunião do GT, agendada inicialmente 36 

para o dia 20 de abril de 2022, será discutida a minuta de Relatório Preliminar das atividades 37 

desenvolvidas pelo GT PRH VG, no ano 2021.  A seguir, a Sra. Laila Tupinambá falou sobre o 38 

status das discussões inerentes à revisão dos mecanismos e preços públicos unitários para a 39 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (ação nº 40 

1.4.2). Ela ressaltou que as discussões já estão sendo realizadas no âmbito da Câmara 41 

Técnica Consultiva (CTC), e a quarta reunião para tratar do tema está agendada para o dia 12 42 

de abril do corrente ano, quando espera-se que a CTC finalizará as discussões e emitirá o 43 

documento com a proposta de cobrança. Finalizado esse documento, será convocada uma 44 

reunião Plenária para apreciação da proposta aprovada. Por fim, ela ressaltou ainda que na 45 

ultima reunião da CTC, definiu-se que não serão realizadas as consultas públicas, uma vez 46 
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que não é uma exigência legal, tornando o processo no âmbito do Comitê mais célere. A 47 

seguir, Jannyne Amorim explanou sobre o status da contratação de Consultoria Especializada 48 

para Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio 49 

Verde Grande, com foco na gestão de recursos hídricos. Ela informou que o processo está 50 

em tramitação pelo setor de licitação e acessória jurídica da Agência Peixe Vivo (APV). Em 51 

seguida, ela ressaltou que assim que a tramitação interna for concluída, possivelmente na 52 

primeira quinzena do mês de março, o ato convocatório para contratação da referida será 53 

disponibilizado por meio do site da APV e do CBHV. Por fim, ela destacou que conforme 54 

previsto na Deliberação CBHVG nº 091/2021, será necessário que a Câmara Técnica 55 

Consultiva (CTC) institua um Grupo de Trabalho (GT) para acompanhamento do PEA. 56 

Prontamente, a Sra. Vagna Nogueira fez considerações relevantes inerentes à importância 57 

do PEA para a bacia do Rio Verde Grande como um todo. Em seguida, se colocou à 58 

disposição para participar ativamente do referido GT. Dando continuidade à pauta, os 59 

membros da Diretoria debateram sobre a proposta de programação dos eventos: 1) 60 

Seminário CGVP: “Manejo eficiente na irrigação/gestão dos recursos hídricos nos 61 

Reservatórios de Estreito e Cova da Mandioca” (abril/2022) e 2) Workshop Mineração 62 

Riacho dos Machados – MRDM (junho/2022). A Sra. Jannyne Amorim destacou que estes 63 

eventos constam na Agenda Anual de Atividades do CBH Verde Grande para o ano 2022. Em 64 

seguida, o Sr. Rony Cássio falou sobre a atual situação hídrica dos Reservatórios de Estreito e 65 

Cova da Mandioca. Ele ressaltou ainda a importância do “Seminário CGVP” na 66 

capacitação\conscientização dos usuários em relação às diferentes técnicas\tecnologias para 67 

o manejo sustentável da irrigação, visando à redução de custos, máxima eficiência e menor 68 

impacto sobre os recursos hídricos no perímetro irrigado. Após várias considerações 69 

relevantes ficaram definidos os seguintes temas para as palestras: Palestra 1 - Saneamento e 70 

abastecimento (EMBASA-BA e COPASA-MG); Palestra 2 - Reúso de água na agricultura 71 

irrigada; Palestra 3 - Manejo de irrigação; Palestra 4 - Gestão de recursos hídricos. Ficou 72 

definido ainda que o Seminário será realizado de forma presencial no município de Sebastião 73 

Laranjeiras-BA e as palestras terão duração máxima de 30 (trinta) minutos. A definição dos 74 

palestrantes, data e local ficaram por ser definidos posteriormente. Em relação ao Workshop 75 

Mineração Riacho dos Machados – MRDM, a Sra. Jannyne Amorim informou que solicitou ao 76 

Sr. Rodrigo Dhryell (MRMD), por e-mail, proposta preliminar de programação do Workshop 77 

para que a Diretoria pudesse discutir a respeito na presente reunião, mas até a presente não 78 

havia chegado nenhuma resposta. Ela ressaltou ainda que encaminhará outro e-mail 79 

reiterando a solicitação. Por fim, encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a 80 

tratar, o Presidente do Comitê, o Sr. Flávio Gonçalves, agradeceu a participação de todos e 81 

encerrou a reunião, quando então foi lavrada a presente ata. 82 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 28/03/2022 90 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 

 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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