
 

 
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 A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO 2022 
CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 

22 de setembro de 2022  
(Reunião realizada por videoconferência) 

 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de 2022, às 14h00, reuniram-se, por meio de 
videoconferência, os membros da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Verde Grande (CBHVG), para a sua 1ª Reunião Extraordinária do ano. Participaram os 
seguintes membros: Laila Tupinambá Mota (Coordenadora da CTC) - Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (FIEMG); Domênico Morano Júnior- Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF 1ªSR); Márcio de Oliveira Cândido - Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM; João Batista Ribeiro da Silva Reis - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(EPAMG Norte); Mônica Maria Ladeia - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA- Regional 
Montes Claros); Mônica Durães Braga - Prefeitura Municipal de Montes Claros/SEMMA; Rômulo 
Labate - Sociedade Rural de Montes Claros; João Damásio Frota Machado Pinto - Fazenda Aguapé; Ari 
Teodoro de Oliveira - Estância das Aroeiras; Flávio Pimenta de Figueiredo - Instituto de Ciências 
Agrárias - ICA/UFMG; José Marcos Lopes da Silva - Associação dos Amigos do Rio Verde Grande – 
ASARVE; e Leandro Araújo Silva - Prefeitura Municipal de Urandi- BA. Participaram os seguintes 
convidados: Adalberto Santos Pinto da Paixão - Distrito de Irrigação Gorutuba (DIG); Bruna da Cunha 
Felício - Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia LTDA; Cássia Faleiros - Felco Faleiros 
Consultoria e Engenharia; Cristianny Villela - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); 
Felipe Mateos de Carvalho - ONG Ecos do Gorutuba; João Batista dos Santos Júnior – INEMA; Lucélia 
Correia dos Santos - Secretaria de Educação de Janaúba; Rúbia Barbosa Mansur - Agência Peixe Vivo; 
Tânia Regina Dias - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Jannyne Amorim e Débora 
Priscila - Secretaria do CBHVG. Após constatar que o quórum fora atingido, a Coordenadora do CTC, 
Sra. Laila Tupinambá, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 
participação. Prontamente submeteu à CTC a apreciação da ata da 3ª Reunião Ordinária de 2022, 
ocorrida no dia 30 de junho de 2022, por meio de videoconferência. Sem manifestações contrárias, a 
ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a Sra. Laila Tupinambá informou sobre o andamento 
do processo de implementação dos novos mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Verde Grande, nos quais foram analisados e aprovados no Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM) e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), bem como, foram 
apresentados na Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH), e em seguida serão apreciados no CNRH. Esclareceu que o processo de 
implementação da cobrança em andamento é referente ao Estado de Minas Gerais; Na Bahia, está 
sendo trabalhado uma forma de instigar os representantes do estado quanto a necessidade e 
importância dessa implementação. Logo após, a Sra. Laila comunicou quanto à atualização da 
composição do Grupo de Trabalho que acompanha a elaboração do Programa de Educação Ambiental 
do Verde Grande (GT PEA VG), conforme expresso na Portaria CTC nº 012/2022, em que ratifica a 
Portaria CTC nº 011, de 30 de junho de 2022 – “Considerando a substituição da Sra. Maria Aparecida 

Fagundes Jácomo Pereira, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de 
Janaúba-MG pela Sra. Lucélia Correia dos Santos Martins, representante da mesma instituição”. Adiante, a 
Sra. Bruna da Cunha, representante da Empresa Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia 
LTDA, relatou sobre o processo de elaboração do produto 3 (Prognóstico), no qual compõe o Programa 
de Educação da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (PEA VG), cujo foco é a gestão dos recursos 
hídrico, e apresentou um documento descritas as ações preliminares propostas para formulação desse 
produto. No Produto 3 foi dividido em quatro itens nos quais serão elaborados, sendo o primeiro um 
fluxograma de ações com metas datadas e responsáveis pré-definidos, o segundo é o levantamento 
de custos e fontes financiadoras, o terceiro é uma proposta de diretrizes e a divulgação do PEA VG, e 
o quarto e último item é os indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas e indiretas 
à qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (BHVG). As ações, para elaboração 
do Produto 3, já foram levantadas pela Empresa, todavia essa gostaria de determiná-las junto à CTC, 
o que justifica a realização da Reunião Extraordinária. A Sra. Bruna esclareceu que o documento, no 
qual foi apresentado na reunião, não é o produto final e nem uma prévia do Prognóstico, a proposta 
da reunião com a CTC foi apenas definir/escolher as ações nas quais serão utilizadas para formular o 
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 Produto 3. Ressaltou que o PEA refere-se, exclusivamente, à Educação Ambiental cujo foco é os 
recursos hídricos, não tendo como objetivo a proposição de projetos de intervenções, como 
construções de cisternas, cercamentos de nascentes, plantio de árvores e outros, pois há outros 
projetos específicos nos quais abrangem essas intervenções, mas o objetivo é servir de referência para 
os Municípios da Bacia do VG. O Programa de Educação Ambiental foi dividido em 6 (seis) eixos 
estruturantes por meio de estudos/análises realizadas pela Empresa; e com base nesses eixos foram 
propostas algumas ações, nas quais foram abertas aos membros da CTC para discussões e sugestões. 
No eixo 1, formação continuada, propõe ações de estimular parcerias e capacitações relacionadas as 
práticas de Educação Ambiental, como o CBHVG, a CODEVASF, os Consórcios Intermunicipais, a 
EMBASA, as Universidades e outros, como parceiros para auxiliar na disseminação dessa prática, seja 
relacionado ao uso racional da água, a poluição dessa, ou outros. O Sr. João Batista sugeriu que além 
dos parceiros citados fossem acrescentadas as instituições de ensino e pesquisa, como exemplo a 
EPAMIG e EMATER, bem como do Consórcio União da Serra Geral, da cidade de Janaúba-MG, para 
fortalecimento dessa difusão. O Sr. Domênico acrescentou que dentre os responsáveis de disseminar 
a prática de educação ambiental voltada ao uso racional da água, ciclo hidrológico e outros, a EMATER 
é um importante agente de extensão em que possui uma atuação maior no que tange ao assunto, do 
mesmo modo acrescentou que a Codevasf não tem como papel a promoção de Educação, essa atua 
apenas em execuções de obras. A Sra. Mônica Durães também sugeriu a inclusão de parcerias com os 
Municípios da Bacia Hidrográfica do Verde Grande (HBVG), já que esses foram citados nas ações 
apenas na parte de capacitação, sendo que alguns deles já desenvolvem ações de Educação Ambiental. 
O Sr. Márcio Cândido salientou a importância da inclusão nas capacitações sobre o monitoramento 
ambiental, para que as pessoas saibam o porquê, pra que serve e como ele contribui na gestão dos 
recursos hídricos. O eixo 2, cadastramento das iniciativas de educação ambiental na BHVG, propõe a 
criação de um banco de dados online, no qual será sempre atualizado, com as iniciativas de Educação 
Ambiental realizadas na BHVG. O Sr. Márcio sugeriu a inserção de um repositório com os estudos 
executados na Bacia, para aqueles que fossem iniciar um projeto pudessem consultar a qualquer 
momento.  A Sra. Bruna consentiu com a ideia, contudo esclareceu que a princípio seria ideal apenas 
a inclusão das práticas de Educação Ambiental, pois uma grande quantidade de assuntos inseridos 
pode dificultar o gerenciamento do banco de dados. O Sr. Márcio completou que futuramente seria 
uma ideia interessante para o Comitê implementar esse repositório, pois até poderia ser utilizado 
como material auxiliar para iniciativas de Educação Ambiental.  No eixo 3, comunicação social, 
produção e socialização de material educativo, tem como caráter meramente educativo por meio da 
comunicação social, cujo objetivo é desenvolver ações de divulgação de informações socioambientais, 
abrangendo públicos e segmentos sociais diferenciados, considerando os diferentes níveis de 
produção e acesso à comunicação encontrados no território da BHVG. A Sra. Mônica Durães 
sugestionou que fosse enfatizado nesse item as parcerias anteriormente citadas, pois essas serão 
essenciais para auxiliar o Comitê tanto na elaboração do material quanto na divulgação sobre a 
Educação Ambiental. A Sra. Mônica Maria colocou como ponto a ser incluído o reuso das águas, devido 
a legislações vigentes e a escassez nos rios; ela considera importante a sensibilização das pessoas 
quanto a reutilização. No eixo 4, desenvolvimento e socialização de estudos, pesquisas e 
experimentações, trata da orientação de atividades relacionadas a gestão de recursos hídricos. A Sra. 
Mônica Durães propôs que nas ações de mapear as associações, cooperativas, ONGs, fóruns, 
conselhos etc. fossem acrescentados as comunidades e os povos tradicionais, por esses também 
serem importantes agentes para abordar sobre a Educação Ambiental. O eixo 5, sensibilização e 
mobilização social, diz respeito a instigar os indivíduos quanto ao compromisso social para 
merecimento do direito coletivo que é um meio ambiente saudável, equilibrado e socialmente justo, 
bem como garantir a equidade de informações socioambientais, promovendo participação nas 
decisões coletivas na qualidade de vida. Nesse eixo foi proposto o incentivo do debate sobre 
elaboração de leis municipais de Educação Ambiental, no entanto, a Sra. Lucélia Correia acrescentou 
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 que em alguns Municípios já possuem leis voltadas a Educação Ambiental, sendo assim o ideal para 
esses é a revisão dessas leis. Ainda no eixo 5, o Sr. Flávio Pimenta propôs que ao invés da criação de 
núcleos e centros de referência em Educação Ambiental, conforme sugerido nas ações apresentadas 
pela empresa, fosse formado um núcleo institucional de estudo e ações ambientais dentro da CTC, 
cujo objetivo seria focar nos problemas ambientais na região da BHVG.  E por último, o eixo 6, 
acompanhamento e avaliação continuada, em que prevê o monitoramento e a avaliação permanente 
da implementação das ações propostas pelo PEA VG, por meio de um sistema na qual as pessoas 
possam acompanhar o desenvolvimento dessas ações. O Sr. João Batista propôs a inclusão do google 
drive, para armazenamento das informações, como uma das ferramentas que serão utilizadas no 
acompanhamento de implementação das ações. Em síntese, a empresa reunirá todas as sugestões da 
CTC, elaborará o produto 3 e posteriormente apresentará ao Grupo GT PEA VG. Posposto, prosseguirá 
para o PEA consolidado (produto 4), no qual será discutido junto a CTC e por último será encaminho a 
Plenária. Por fim, encerrados os pontos de pauta, a coordenadora da CTC, Laila Tupinambá, agradeceu 
a todos pela participação e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do ano 2022 da Câmara, lavrando a 
presente ata. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 25/10/2022 
 
 
 

Laila Tupinambá Mota 
Coordenadora da CTC  

Secretária do CBH Verde Grande 
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