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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 

ATA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022 
CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 

19 de abril de 2022  
(Reunião Realizada por Videoconferência) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de 2022, às 14h00, reuniram-se os membros da 1 

Câmara Técnica Consultiva (CTC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBHVG), 2 

para a sua 2ª Reunião Ordinária do ano de 2022. A reunião ocorreu por videoconferência. A 3 

relação dos membros, bem como dos convidados que participaram desta reunião constam nas 4 

listas abaixo, anexas a esta ata. Tendo sido constatado o quórum, a coordenadora da CTC, a Sra. 5 

Laila Tupinambá, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 6 

participação. Prontamente, submeteu à apreciação a Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2022, 7 

ocorrida no dia 09 de fevereiro, por videoconferência. O Sr. Ari Teodoro questionou sobre o 8 

status dos encaminhamentos gerados na última reunião da Câmara referentes à matéria da 9 

implementação da cobrança; LailaTupinambá respondeu que eles seriam abordados na presente 10 

reunião. Ademais, ele perguntou se existia previsão para que o Grupo de Trabalho (GT CGBVG) 11 

criado para discutir sobre a proposta de criação de “Comissão Gestora do Baixo Verde Grande”, 12 

apresentasse seu Plano de Trabalho. Prontamente, Laila Tupinambá informou que o GT ainda 13 

não realizou a sua primeira reunião, mas tão logo ela seja realizada, este assunto será pautado 14 

na próxima reunião da Câmara. Não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada por 15 

unanimidade. A seguir, a Sra. Mônica Durães prestou informações inerentes aos eventos 16 

realizados pelo CBH Verde Grande e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Montes 17 

Claros (SEMMA) em comemoração ao Mês das Águas (março 2022). Ela ressaltou que a 18 

programação foi composta por vários eventos e teve como objetivo chamar à atenção da 19 

população sobre os principais desafios referentes à causa hídrica norte-mineira. Logo após, o Sr. 20 

Edson Vieira falou sobre o Projeto de Lei nº 4546/2021, que institui a Política Nacional de 21 

Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços 22 

hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. 23 

Ele sugeriu que o Comitê convide o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e/ou a 24 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para apresentar o referido PL no âmbito 25 

do Comitê para melhor entendimento do seu conteúdo, e quiçá, apresentação de contribuições 26 

ao documento, tomando como base a realidade da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande 27 

(BHVG). O encaminhamento foi aprovado. A seguir, Laila Tupinambá prestou informações 28 

relativas à reunião realizada entre representantes da Superintendência de Fiscalização da 29 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (SFI/ANA), do Instituto de Atenção às Cidades 30 

da Universidade Federal do Tocantins (IAC/UFT), do CBH Verde Grande e os Usuários de 31 

Recursos Hídricos do rio Verde Grande, ocorrida no dia 25 de março, por videoconferência, para 32 

apresentação e detalhamento do cronograma de instalação dos sistemas de medição de vazão e 33 

monitoramento telemétrico das captações de água no rio Verde Grande. A Sra. Jannyne Amorim 34 

informou ainda que as instalações dos sistemas de medição de vazão e monitoramento 35 

telemétrico foram iniciadas no dia 28 de março, e que os equipamentos estavam acondicionados 36 

na sede do CBHVG. Ela informou também que atualmente a equipe do IAC/UFT está realizando a 37 

instalação dos equipamentos na região do município de Jaíba/MG. Por fim, Laila Tupinambá 38 

sugeriu que o ICA/UFT seja convidado para participar de uma próxima reunião da CTC, para 39 

apresentar de forma detalhada os trabalhos que serão desenvolvidos nesse projeto. O 40 

encaminhamento foi aprovado. Concluídos os informes, a coordenadora da CTC passou a 41 

palavra para o Prof. Edson Vieira, coordenador do Grupo de Trabalho de revisão da 42 

metodologia/mecanismos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do 43 

Rio Verde Grande (“GT COBRANÇA”), que apresentou propostas de estimativas de arrecadação 44 

(R$/Ano) utilizando sete metodologias, a saber: 1ª) a estabelecida pela Deliberação Normativa 45 

CERH/MG nº 68/2021 (manutenção dos valores mínimos); 2ª) a proposta constante na minuta 46 

de Deliberação do “GT COBRANÇA” (o dobro dos valores para cada segmento); 3ª) a proposta 47 
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considerando o valor de P.P.U proposto pelo Sr. João Damásio na 4ª RO de 2021 da CTC 48 

(duplicando apenas os valores de PPU do segmento abastecimento publico); 4ª) a proposta 49 

considerando apenas volumes (captação e lançamento) na calha do rio Verde Grande com 50 

valores de PPU propostos pelo GT (fonte: ANA); 5ª) a proposta considerando volumes (captação 51 

e lançamento) de toda a BHVG com valores de PPU propostos pelo GT (fonte: IGAM e ANA); 6ª) 52 

a proposta considerando apenas volumes (captação e lançamento) na calha do rio Verde Grande 53 

com valores mínimos do PPU propostos pelo CERH/MG; por último, 7ª) a proposta considerando 54 

volumes (captação e lançamento) de toda a bacia com valores mínimos do PPU propostos pelo 55 

CERH/MG. Considerando as referidas metodologias, foram estimados os valores, 56 

respectivamente, na ordem de: 1ª) R$ 3.942.000,00 (três milhões, novecentos e quarenta e dois 57 

mil reais); 2ª) R$ 8.831.000,00 (oito milhões, oitocentos e trinta e um mil reais); 3ª) R$ 58 

6.964.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais); 4ª) R$ 883.000,00 59 

(oitocentos e oitenta e três mil reais); 5ª) R$ 9.714.000,00 (nove milhões, setecentos e quatorze 60 

mil reais); 6ª) R$ 448.854,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e 61 

quatro reais); 7ª) R$ 4.391.000,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e um mil reais). Edson 62 

Vieira ressaltou que foram observadas diversas inconsistências nos dados disponibilizados pelo 63 

IGAM, dificultando uma análise mais aprofundada. Por isso, a partir dos valores apresentados, 64 

considera ser prudente considerar um percentual de arrecadação de 75%. Em seguida, ele 65 

apresentou um quadro comparativo entre os Preços Públicos Unitários (PPU) mínimos, 66 

estabelecidos na DN CERH/MG nº 68/2021 e os PPU’s propostos pelo “GT COBRANÇA”. Logo 67 

após, a Sra. Celia Fróes ressaltou a importância da implementação da cobrança pelo uso dos 68 

recursos hídricos na BHVG, de forma a garantir sustentabilidade financeira ao Comitê para 69 

investimentos na execução de obras, projetos, estudos e programas de intervenções 70 

contempladas nos Planos de Recursos Hídricos, visando garantir a qualidade e quantidade das 71 

águas na BHVG e, consequentemente, a manutenção de uma entidade delegatária para atuar 72 

como secretaria executiva, fornecendo suporte técnico, administrativo e financeiro. Ela ressaltou 73 

ainda a importância de a CTC elaborar uma proposta de cobrança que atenda às necessidades do 74 

Comitê, e que possa ser aprovada no âmbito do CBH Verde Grande, se possível, no primeiro 75 

semestre de 2022 e no CERH-MG até o final do presente ano, para ser implementada no ano de 76 

2023, a fim de evitar que o CBHVG fique sem recursos financeiros para custeio de suas 77 

atividades e projetos a partir do ano 2024. Adicionalmente, Célia Fróes informou que está 78 

disposto na alínea “s” do inciso I da cláusula quinta (obrigações e competências) do Segundo 79 
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA, aprovado por meio da Deliberação CBHVG 80 
nº 093/2022, de 15 de fevereiro de 2022, a seguinte obrigação: “Apresentar e ter aprovado pelo 81 
Comitê, até 30 de dezembro de 2022, um mecanismo de cobrança que garanta a arrecadação de 82 
recursos financeiros para o desenvolvimento das ações na BHVG e o custeio de uma estrutura de 83 
entidade delegatária de funções de Agência de Água, a partir do ano de 2024”. Segundo Célia, caso 84 
não haja o cumprimento desta cláusula, cria-se uma motivação para que a Agência Nacional de 85 
Águas e Saneamento Básico (ANA) solicite a rescisão do Contrato. Na sequência, Laila Tupinambá e 86 
Adalberto Santos perguntaram qual era o custo mínimo para que a Agência Peixe Vivo atendesse o 87 
Comitê, sem considerar o repasse de recurso adicional feito pela ANA. Prontamente, Célia Fróes 88 
respondeu que a Agência Peixe Vivo trabalha com um sistema de compartilhamento de custos para 89 
atender aos quatro Comitês, a saber: do rio Verde Grande, do rio Pará, do rio das Velhas e do rio São 90 
Francisco. Informou ainda que o CBH Verde Grande contribui com 15% para receber apoio técnico, 91 
jurídico, contábil etc; de modo que com uma arrecadação similar ao repasse feito pela ANA, o Comitê 92 
não teria condições de melhorar a sua estrutura, como por exemplo, contratar um corpo técnico, 93 
para atender ao acompanhamento dos estudos e projetos, demanda que certamente aumentará 94 
com o incremento da cobrança. Posteriormente, o Sr. Rômulo Labate solicita ao Edson Vieira que 95 

https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Delibera%C3%A7%C3%A3o_CBHVG_n%C2%BA_093-2022_-_Aprova_o_2%C2%BA_Termo_Aditivo_do_CG_083-2017-ANA.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Delibera%C3%A7%C3%A3o_CBHVG_n%C2%BA_093-2022_-_Aprova_o_2%C2%BA_Termo_Aditivo_do_CG_083-2017-ANA.pdf
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faça uma recapitulação dentre as propostas apresentadas, pontuando qual delas ele considera mais 96 
vantajosa para atender as demandas de projetos que venham garantir a segurança hídrica da bacia. 97 
Prontamente, Edson Vieira respondeu que a proposta elaborada pelo GT foi construída pensando na 98 
junção de uma arrecadação expressiva que dará segurança e autonomia para que o Comitê 99 
implemente as ações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sem impactar o custo produtivo, pois 100 
o valor de P.P.U. de captação atual é de R$ 0,0035, ao dobrar esse valor tem-se R$ 0,007. Para tal, ele 101 
fez uma simulação considerando uma propriedade cujo volume outorgado é de 14.000 m3/ano, para 102 
fins agropecuários. A simulação demonstrou que o valor total estimado é de R$ 98,00 (noventa e oito 103 
reais) para água subterrânea e de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) para água superficial, por hectare. 104 
Rômulo Labate concluiu dizendo que considera o valor razoável e que aguardará a manifestação dos 105 
demais membros da CTC. Edson informou que existem três propostas em discussão para que a 106 
Câmara vote e recomende ao Plenário. Estas propostas são: 1) manter os preços da DN CERH-MG; 2) 107 
dobro dos valores da DN (proposta do GT) e 3) dobrar o valor do abastecimento e manter os demais 108 
de acordo com a DN (proposta apresentada pelo Sr. João Damásio). Edson Vieira explicou ainda que 109 
após aprovação do Plenário esta proposta deverá ser apreciada pelo IGAM e depois pelo CERH-MG. 110 
Em seguida, João Damásio pediu a palavra e explicou que a motivação da sua proposta em dobrar os 111 
valores da cobrança para o setor de abastecimento está no fato de considerar os grandes centros 112 
urbanos como os maiores poluidores dos mananciais hídricos e que a única forma de repassar essa 113 
cobrança para os moradores das cidades é através da COPASA. De imediato, a Sra. Mônica Ladeia 114 
responde que o maior percentual de uso da água na BHVG é da agropecuária, especialmente a 115 
irrigação e que esta atividade também polui as águas. Ela observou que análises de qualidade da 116 
água realizadas pela Copasa têm constatado nos últimos anos um aumento progressivo de nitrato 117 
em poços profundos, o que provavelmente está associado ao uso inadequado de fertilizantes no 118 
meio rural. Logo, ela concluiu dizendo que é temerário fazer essa afirmação sem dados técnicos e 119 
que todos os segmentos devem colaborar para a recuperação ambiental da bacia. Semelhantemente, 120 
Edson Vieira pontou que a análise do João Damásio mostra-se bastante simplista e ressalta que o 121 
maior desafio da bacia é a quantidade e não a qualidade. Além disso, enfatizou que já é cobrado um 122 
preço público mais alto do setor de abastecimento (cerca de 10 vezes mais) e manifestou o receio 123 
desta proposta criar uma injustiça social, pois onera para a população e não para outros usuários. Em 124 
seguida, a Sra. Evilânia Moreira e o Sr. Wagner Antunes reiteraram as falas anteriores, reforçando 125 
que a cobrança deve ser um esforço conjunto de todos os usuários, não apenas de um segmento. 126 
Logo após, Mônica Ladeia questionou ao João Damásio o motivo de na sua proposta não ter sido 127 
considerado outras finalidades como indústria e mineração, os quais também estão no ambiente 128 
urbano e poluem igualmente os rios. Prontamente, João Damásio informou que não considera que as 129 
indústrias são poluidoras, uma vez que elas fazem um trabalho de grande eficiência devolvendo aos 130 
rios um efluente tratado, além de cumprir um relevante papel social de geração de emprego e renda. 131 
Em resposta, Mônica Ladeia informa que a Copasa também trabalha com uma eficiência em algumas 132 
estações de tratamento de esgoto urbano com mais de 90%, não justificando, portanto, que somente 133 
os valores do saneamento sejam dobrados. Neste momento, Rômulo Labate pontuou que mais de 134 
80% da população da bacia está na zona urbana e somente 20% na área rural, por isso manifesta-se 135 
favorável à proposta de João Damásio. Todavia, enfatizou também que o produtor rural não se furta 136 
de arcar com a cobrança, pois entende que esse recurso irá retornar em benefício da bacia, 137 
aumentando a qualidade e quantidade das águas, e por fim, ressaltou que se deve buscar uma forma 138 
justa para todos. De imediato, Evilânia Moreira ressaltou que um dos pressupostos da cobrança é de 139 
que quem polui mais deve pagar mais, e isso já é cumprido na BHVG, pois é imputado ao setor de 140 
saneamento o maior preço público dentre todos os segmentos. Todavia, ela pontuou, também existe 141 
o pressuposto de que quem usa mais, também deve pagar mais; e é sabido que o setor agropecuário 142 
consome mais de 70% da água da bacia e não paga a mais por isso. Posteriormente, o Sr. Marco 143 
Amorim recomendou que, após aprovada a proposta pelo Plenário, o Comitê encaminhe a mesma ao 144 
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Conselho Estadual de Recursos Hídricos da Bahia – CONERH, enfatizando que também espera a 145 

articulação para implementação da cobrança na porção baiana da bacia. O encaminhamento foi 146 

aprovado. Após outras colocações e intensas discussões, o grupo procedeu para a votação das 147 
propostas, cujo resultado foi o seguinte: os membros Laila Tupinambá, Mônica Durães, Mônica 148 
Ladeia, Ari Teodoro, Paulo Bina, Rômulo Labate e Leandro Araújo votaram favoráveis à Proposta 1, 149 

isto é, a que mantem os valores mínimos estabelecidos pela Deliberação Normativa CERH/MG nº 150 

68/2021. Os membros João Batista, Flávio Pimenta e Marcos Lopes estavam ausentes na reunião 151 

no momento da votação, por isso não puderam votar. Ao final, Edson Vieira parabenizou ao GT 152 

pelo trabalho realizado e manifestou que apesar de não considerar que a proposta votada pela 153 

CTC é a melhor para a bacia, agradece pela oportunidade e considera que as discussões foram 154 

ricas e democráticas. Por fim, recomendou que na Plenária seja apresentado todo o histórico do 155 

trabalho realizado pelo “GT COBRANÇA”. O encaminhamento foi aprovado. Na sequência, 156 

Mônica Ladeia comentou que o Comitê deve trabalhar para discutir a implementação do 157 

instrumento de enquadramento dos rios e sugere que esse ponto seja incluído na pauta de uma 158 

futura reunião da CTC. O encaminhamento foi aprovado. Por fim, encerrados os pontos de 159 

pauta, a coordenadora da CTC, Laila Tupinambá, agradeceu a todos pela participação e encerrou 160 

a 2ª Reunião Ordinária do ano 2022 da Câmara, lavrando a presente ata. 161 

 162 
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 170 

 171 

 172 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 30/06/2022 173 
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Laila Tupinambá Mota 
Coordenadora da CTC  

Secretária do CBH Verde Grande 
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 REPRESENTANTE INSTITUIÇÃO/ENTIDADE/EMPREENDIMENTO PARTICIPAÇÃO 

1.  Laila Tupinambá Mota Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG - Presente 

2.  Domênico Morano Junior 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba – CODEVASF 1ªSR  
- Ausente 

3.  Márcio de Oliveira Cândido  Serviço Geológico do Brasil – CPRM - Justificou ausência 

4.  João Batista Ribeiro da Silva Reis 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMG 

NORTE 
- Presente 

5. 
Maria de Lourdes Rodrigues da Silva 
Filha Cordeiro 

Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG - Ausente 

6. Mônica Durães Braga Prefeitura Municipal de Montes Claros / SEMMA - Presente 

7. Mônica Maria Ladeia 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) – 

Regional Montes Claros 
- Presente 

8. Antônio Isac Gonçalves Xavier Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Francisco Sá - SAAE - Justificou ausência 

9. Jefrson Bertoli BEST PULP - Ausente 

10. Ari Teodoro de Oliveira Estância das Aroeiras - Presente 

11. Paulo Bina Fonyat de Lima  Fazenda Rio Verde  - Presente 

12. Rômulo Lábate  Sociedade Rural de Montes Claros  - Presente 

13. Flavio Pimenta de Figueiredo Instituto de Ciências Agrárias - ICA/UFMG - Presente 

14. José Marcos Lopes da Silva Associação dos Amigos do Rio Verde Grande – ASARVE - Presente 

15. Leandro Araújo Silva Prefeitura Municipal de Urandi-MG - Presente 
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 REPRESENTANTE INSTITUIÇÃO/ENTIDADE/EMPREENDIMENTO 

 

1. 
 

Tânia Regina Dias Silva 
 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

 

2. 
 

Jannyne Amorim 
 

Agência Peixe Vivo / Secretaria do CBH Verde Grande 

 

3. 
 

Jackson Batista 
 

Secretaria/Escritório CBH Verde Grande 

 

4. 
 

Adalberto Santos Pinto da Paixão 
 

CBH Verde Grande 

 

5. 
 

Edson de Oliveira Vieira 
 

ICA/UFMG 

 

6. 
 

João Damásio Frota Machado Pinto 
 

Fazenda Aguapé 

 

7. 
 

Marco Amorim 
 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA 

 

8. 
 

Célia Froes 
 

Agência Peixe Vivo 

 

9. 
 

Evilânia Alfenas Moreira 
 

COPASA-MG 
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