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Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano 2021, às 08h30, reuniram-se os membros da 1 
Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG) para a 4ª 2 
Reunião Ordinária do ano 2021. A reunião ocorreu por videoconferência em razão das medidas de 3 
prevenção ao contágio e propagação do novo Coronavírus (Covid-19). A relação dos membros, bem 4 
como os convidados que participaram desta reunião constam na lista anexo, parte integrante desta 5 
Ata. O Presidente do CBH Verde Grande (CBHVG), o Sr. Flávio Gonçalves, iniciou a reunião 6 
desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela participação. Após constatar que o quórum fora 7 
atingido, prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do 8 
ano 2021, ocorrida no dia 14 de outubro, por videoconferência. Sem manifestações contrárias, a 9 
Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Sra. Jannyne Amorim prestou informações inerentes 10 
ao status dos trabalhos de Modernização do site do CBHVG, objeto do Contrato APV nº 03/2021 11 
vinculado ao Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017. Em seguida, ela informou que em reunião com 12 
representantes da empresa “TECTOTUM” e a Secretária do CBHVG, realizada no dia 11 de 13 
novembro de 2021, por videoconferência foi apresentado e aprovado o Produto 2 (implementação 14 
da prototipação) do referido contrato. Ela informou ainda que a empresa apresentou as principais 15 
alterações/modernizações realizadas na pagina eletrônica do Comitê, com o objetivo de tornar o 16 
site mais atrativo e de fácil navegabilidade. Por fim, ela informou que disponibilizará o link de 17 
acesso ao site (protótipo) para que os membros da Diretoria possam acessar e apresentar possíveis 18 
sugestões de melhorias e/ou correções. Logo após, a Sra. Jannyne Amorim discorreu sobre o 19 
material institucional contratado para o CBHVG (camisas, bolsas e envelopes), objeto do Contrato 20 
APV nº 04/2021 vinculado ao Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017. Ela ressaltou que foi realizado 21 
um levantamento junto aos membros da Plenária, com intuito de identificar o tamanho, o modelo e 22 
a cor de preferência de cada membro para o fornecimento das blusas. Ela pontuou ainda que o 23 
referido material está previsto para ser entregue ao Comitê, até o final do mês de novembro/2021.  24 
A seguir, a Sra. Jannyne Amorim e o Sr. Jackson Batista prestaram informações inerentes à 25 
adequação das datas das reuniões e eventos do CBH Verde Grande a serem realizados no mês de 26 
dezembro/2021, a saber: 2ª Reunião Ordinária do ano 2021 da Comissão Gestora da Bacia do rio 27 
Gorutuba (CGG) alterou, de: 02 de dezembro, para: 10 de dezembro (online); Oficina (CGG) – 28 
Tecnologias para o Manejo de Irrigação alterou, de: 03 de dezembro, para: 10 de dezembro 29 
(online); 2ª Reunião Ordinária do ano 2021 da Comissão Gestora da Bacia do rio Verde Pequeno 30 
(CGVP) alterou, de: 01 de dezembro, para 08 de dezembro (presencial); Seminário Rio Verde 31 
Pequeno: Situação Atual, Potencialidades e Usos alterou, de: 01 de dezembro, para: 08 de 32 
dezembro (presencial); 36ª Reunião Plenária Ordinária do CBHVG alterou, de: 08 de dezembro, 33 
para: 15 de dezembro (presencial). Após intensa discussão e várias contribuições, os membros 34 
aprovaram as datas e formatos apresentados. A seguir, o Sr. Flávio Gonçalves falou sobre a situação 35 
de escassez hídrica dos reservatórios de Estreito e Cova da Mandioca (MG e BA) que já se mostrava 36 
bastante grave, durante os meses de agosto/setembro de 2021, apresentando risco iminente de 37 
paralisação das atividades econômicas na região, o que gerou grande mobilização social e intensas 38 
discussões acaloradas entre os usuários. Ele pontuou ainda que diante desse cenário critico a 39 
CODEVASF 2ª SR demandou o Comitê para atuar nesse conflito pelo uso da água, que por sua vez 40 
solicitou à COMAR/ANA o agendamento de uma Reunião Emergencial de Alocação de Água, a fim 41 
de discutir e alinhar juntos com os usuários as formas de uso da água frente ao cenário crítico. 42 
Ademais, informou que na ocasião foi encaminhada a COMAR/ANA, uma proposta de uso da água 43 
elaborada pela CODEVASF 2ª SR, bem como dados de volume dos reservatórios. Por fim, ele 44 
informou que foi realizada reunião com os Usuários, o CBHVG e a COMAR/ANA, no dia 30 de 45 
setembro de 2021, por videoconferência. Que resultou na emissão do 1º Termo Aditivo ao Termo 46 
de Alocação de Água 2021/2022 - Sistema Hídrico Estreito e Cova da Mandioca, que determinou a 47 
restrição total aos demais usos, garantindo água somente para captação para consumo humano e 48 
dessedentação animal. Na seguencia, o Sr. Rony Cassio relatou que mesmo com as restrições 49 
impostas no 1º Termo Aditivo ao Termo de Alocação de Água 2021/2022 do referido sistema 50 
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hídrico, alguns usuários do entorno continuam captando água no reservatório de Cova da Mandioca 51 
para irrigar suas plantações. Prontamente, o Presidente do CBHVG, o Sr. Flávio Gonçalves solicitou 52 
ao Sr. Rony Cassio que encaminhe estas informações de forma detalhada e formal ao Comitê, que 53 
por sua vez, se possível, demandará que a COMAR/ANA averigue esta situação in loco ou por meio 54 
dos sistemas disponíveis, e caso seja confirmada a irregularidade, tome as medidas cabíveis para 55 
orientar e/ou aplicar as penalidades previstas na legislação pertinente. Na seguencia, o Sr. Flávio 56 
Gonçalves prestou informações inerentes ao ensaio com traçadores corantes1 realizado pela 57 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em conjunto com a SGB-CPRM em quatro 58 
municípios mineiros da bacia do rio Verde Grande, a saber: Montes Claros, São João da Ponte, 59 
Verdelândia e Jaíba, com o objetivo a investigar a conexão rio Verde Grande e o Aquífero. Na 60 
seguencia, o Sr. Jackson Batista explanou sobre a minuta de Deliberação CBHVG nº xxx/2021, que 61 
dispõe sobre o Calendário e Planejamento Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do 62 
Rio Verde Grande para o ano de 2022. Em seguida, ele apresentou de forma detalhada o 63 
Cronograma de Reuniões Ordinárias do Plenário, da Diretoria, da Câmara Técnica Consultiva (CTC), 64 
das Comissões Gestoras das bacias dos rios Gorutuba (CGG) e Verde Pequeno (CGVP) e do Grupo de 65 
Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG), bem como os eventos a serem realizados na 66 
bacia, no ano 2022. Após a apresentação, a Sra. Laila Tupinambá sugeriu que a data de realização da 67 
38º Reunião Plenária seja alterada, de: 14 de dezembro, para: 30 novembro. Os membros 68 
concordaram com as sugestões. Logo após, o Sr. Flávio Gonçalves sugeriu que o numero de 69 
reuniões anuais de Diretoria seja alterado, de: 4, para: 10. Em seguida, a Sra. Laila Tupinambá 70 
propôs que as reuniões de Diretoria sejam realizadas sempre às segundas-feiras, a fim de evitar 71 
choque de datas com as reuniões das outras instâncias do Comitê. Os membros concordaram com 72 
as sugestões. Logo apos, o Sr. Adalberto Santos e o Sr. Rony Cassio sugeriram a inclusão de dois 73 
temas para discussão pelo Comitê, a saber: Seminário CGG: Manejo da Irrigação e Potencialidades 74 
do Sistema Agrovoltaico e Seminário CGVP: Manejo Eficiente na Irrigação / Gestão dos Recursos 75 
Hídricos nos Reservatórios de Estreito e Cova da Mandioca, respectivamente. Prontamente, o Sr. 76 
Flavio Gonçalves propões que o “Seminário CGG”, seja realizado no mês de setembro/2022 e o 77 
“Seminário CGVP” no mês de abril/2022. Os membros concordaram com as sugestões. Em seguida, 78 
o Sr. Flávio Gonçalves sugeriu três assuntos a serem considerados como objetos de discussão e 79 
trabalho do CBH Verde Grande para o ano de 2022, a saber: Implementação da Cobrança pelo Uso 80 
dos Recursos Hídrico na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, o Programa de Educação 81 
Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, o Monitoramento Remoto das 82 
Captações na Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande e a Gestão Integrada de Águas Superficiais e 83 
Subterrâneas na Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande. Os membros concordaram com as 84 
sugestões. Após intensa discussão e diversas contribuições relevantes, chegou-se ao entendimento 85 
que a equipe do escritório do CBHVG, realizará as adequações propostas e posteriormente 86 
encaminhará o documento por e-mail à Diretoria para aprovação. A seguir, a Sra. Rubia Mansur 87 
(APV) apresentou de forma pormenorizada o Termo de Referencia (TDR) para contratação de 88 
consultoria especializada para “Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia 89 
Hidrográfica do Rio Verde Grande”, com foco na gestão de recursos hídricos. Ela ressaltou que o 90 
Programa de Educação Ambiental (PEA) é pertinente à situação de escassez hídrica da Bacia rio 91 
Verde Grande, tendo em vista que contempla um conjunto de medidas mitigadoras de riscos e 92 
impactos ambientais, visando à melhoria da segurança hídrica na bacia. Ela pontuou ainda que o 93 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande aborda a relevante contribuição da 94 
Educação Ambiental com ênfase em recursos hídricos para a conscientização e mobilização da 95 
sociedade para o envolvimento na gestão dos recursos hídricos. Ressaltou ainda que com o PEA 96 
espera-se maior mobilização dos atores sociais da região nas discussões do desafio da escassez 97 
hídrica. Além de apontar as ações a serem implantadas e hierarquizadas visando à manutenção e 98 

                                                           
1 Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/SGB-CPRM-e-ANA-usam-corante-inofensivo-para-investigar-o-trajeto-da-
agua-na-bacia-do-rio-Verde-Grande-%28MG%7CBA%29-6971.html  
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conservação dos recursos hídricos da bacia. Em seguida, ela informou que os trabalhos a serem 99 
realizados de acordo com este o TDR serão monitorados pelo fiscal do contrato, designado 100 
oficialmente pela Agência Peixe Vivo e por um Grupo de Trabalho (GT), instituído pela Câmara 101 
Técnica Consultiva do CBHVG, especificamente para acompanhamento da execução destes 102 
trabalhos. Ela informou também que todos os documentos e produtos, inerentes a estes trabalhos, 103 
deverão ser previamente avaliados pelo fiscal do contrato, para posterior envio e apresentação ao 104 
GT, que procederá à análise e contribuições. Na sequencia, ela apresentou de forma detalhada os 105 
produtos contemplados no referido TDR, a saber: Produto 1 – Plano de trabalho, Produto 2 – 106 
Diagnóstico, Produto 3 – Prognóstico, Produto 4 - Programa de Educação Ambiental consolidado e o 107 
Produto 5 – Resumo Executivo. Por fim, apresentou o cronograma físico-financeiro de execução dos 108 
trabalhos e vigência do contrato. Em seguida, o Sr. Flávio Gonçalves e o Sr. Adalberto Santos fizeram 109 
considerações ressaltando a importância da elaboração e implementação desse tipo de programa 110 
para a bacia. Em seguida, os membros aprovaram o documento apresentado. Por fim, encerrados 111 
os pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Comitê, o Sr. Flávio 112 
Gonçalves agradeceu a participação de todos e encerrou a Reunião, quando então foi lavrada a 113 
presente ata. 114 
 115 
 116 
 117 
 118 
  119 
 120 
 121 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 31/01/2022 122 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 

 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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CARGO NOME INSTITUIÇÃO/SEGMENTO PARTICIPAÇÃO 

Presidente Flavio Gonçalves Oliveira 
Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros / 

Sociedade Civil 
- Participação realizada por 
videoconferência  

Vice-Presidente Vagna Nogueira dos Santos 
Prefeitura Municipal de IUIU - BA /  

Poder Público Municipal 
- Participação realizada por 
videoconferência  

Secretária Executiva Laila Tupinambá Mota 
FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais / Usuários 
- Participação realizada por 
videoconferência  

Secretário Adjunto da 
Bacia do rio Gorutuba 

Adalberto Santos Pinto da 
Paixão 

DIG - Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba / 
Sociedade Civil 

- Participação realizada por 
videoconferência  

Secretário Adjunto da 
Bacia do rio Verde 

Pequeno 
Rony Cássio Nunes Santos 

Lote 93 – Núcleo Habitacional II – Projeto Estreito II / 
Usuários 

- Participação realizada por 
videoconferência  
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 REPRESENTANTE INSTITUIÇÃO/ENTIDADE/EMPREENDIMENTO ASSINATURA 

1.  
Jannyne Amorim Secretaria do CBH Verde Grande / Agência Peixe Vivo 

- Participação realizada por 
videoconferência  

2.  
Jackson Batista  Secretaria do CBH Verde Grande 

- Participação realizada por 
videoconferência  

3.  
Rubia Mansur  Agência Peixe Vivo 

- Participação realizada por 
videoconferência  


