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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 

ATA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022 
CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 

30 de junho de 2022 - Montes Claros/MG 

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2022, às 09h00, reuniram-se os membros da Câmara 
Técnica Consultiva (CTC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBHVG), para a sua 
3ª Reunião Ordinária do ano. A reunião ocorreu no escritório do CBHVG, na cidade de Montes Claros 
– MG. Participaram os seguintes membros: Laila Tupinambá Mota - 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); João Batista Ribeiro da Silva Reis - Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMG Norte); Maria de Lourdes Rodrigues da Silva Filha 
Cordeiro (Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG); Mônica Maria Ladeia - Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (COPASA- Regional Montes Claros); Ari Teodoro de Oliveira - Estância 
das Aroeiras; Paulo Bina Fonyat de Lima - Fazenda Rio Verde; José Marcos Lopes da Silva - Associação 
dos Amigos do Rio Verde Grande – ASARVE. Justificaram ausência: Mônica Durães Braga - Prefeitura 
Municipal de Montes Claros/SEMMA; Rômulo Labate - Sociedade Rural de Montes Claros; Flávio 
Pimenta de Figueiredo - Instituto de Ciências Agrárias - ICA/UFMG e Leandro Araújo Silva - Prefeitura 
Municipal de Urandi- BA. Participaram os seguintes convidados: Isabela Souza Brito - Acadêmica 
ICA/UFMG; Teresa Brant - Representante Felco Faleiros; Fábio Prates e Carolina Santos - TPF 
Engenharia; Adalberto Santos – Distrito de Irrigação Gorutuba (DIG); Jannyne Amorim e Jackson 
Batista (Secretaria do CBHVG). Tendo sido constatado o quórum, a coordenadora da CTC, a Sra. Laila 
Tupinambá, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela presença. 
Prontamente, Laila Tupinambá explanou sobre o informe da pauta, destacando que o Comitê 
aprovou a metodologia de cobrança e os preços públicos na 37ª Reunião Plenária ocorrida no dia 07 
de junho, e esta deliberação foi encaminhado ao IGAM para análise do setor jurídico e também da 
Gerência de Cobrança e deverá ser apreciado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-
MG) na reunião de setembro de 2022. A secretaria do Comitê segue acompanhando o processo via 
SEI e relatando à Diretoria, que repassará as novas informações nas reuniões. Na sequência, Laila 
Tupinambá apresentou a Resolução DIREC nº 04/2022, que dispõe sobre a atualização da 
composição da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do CBH Verde Grande (Gestão 2021 a 2025) e dá 
outras providências. Ela informou que, em razão das reiteradas ausências, o Sr. Jefrson Bertoli 
(representante da BEST PULP) e o Sr. Antônio Isac Gonçalves Xavier (representante do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Francisco Sá – SAAE), foram substituídos por Ricardo Rodielle 
Rodrigues Gomes (representante da Linken Conservas LTDA) e por João Damásio Frota Machado Pinto 

(representante da Fazenda Aguapé), respectivamente. Logo após, submeteu à apreciação a Ata da 2ª 
Reunião Ordinária de 2022, ocorrida no dia 19 de abril, por videoconferência. Não havendo 
manifestações contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, a 
Sra. Teresa Brant iniciou a apresentação do Produto 1 (Plano de Trabalho) do Programa de Educação 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (PEA VG). A princípio, ela expôs os dados gerais 
do Contrato 028/2022, tais como: objeto, vigência, valor global e, em seguida, explicou sobre o 
fluxograma, que contempla a elaboração de 5 (cinco) produtos, a saber: 1) Plano de Trabalho, 2) 
Diagnóstico, 3) Prognóstico, 4) PEA Consolidado e 5) Resumo Executivo. Teresa Brant expôs 
detalhadamente os principais objetivos, as características e os passos necessários para a elaboração 
de cada produto. No que se refere ao Produto 2 (Diagnóstico),  explicou que o Termo de Referência 
(TR) do contrato prevê que a empresa elabore um formulário virtual a ser encaminhado aos 
membros do Comitê e demais atores da BHVG, com o objetivo de coletar informações sobre as 
iniciativas, projetos e ações de EA já realizadas ou ainda existentes na bacia. Ainda de acordo com o 
TR, após o prazo destinado à resposta do formulário, explicou que está prevista a realização de duas 
oficinas participativas visando ao aperfeiçoamento do Diagnóstico e também para a próxima etapa 
do trabalho que é a proposição de ações de EA a serem implementadas na BHVG, com vistas à 
garantia da segurança hídrica na região. De acordo com Teresa, a proposta da FELCO FALEIROS é 
realizar duas reuniões virtuais no mesmo dia, uma pela manhã (09 horas) e outra no período da noite 
(19 horas), sendo esta opção destinada a atender aqueles participantes que não podem participar no 
horário de trabalho. Após discussões e ponderações, a CTC fez a seguinte proposta: para maior 

https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Resolu%C3%A7%C3%A3o_DIREC_n%C2%BA_004_-_2022.08.08_-_Aprova_a_Composi%C3%A7%C3%A3o_da_CTC_(Gest%C3%A3o_2021_a_2025)_e_d%C3%A1_outras_providencias.pdf
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comodidade dos participantes propõem-se realizar uma oficina virtual e outra presencial na cidade 
de Janaúba-MG, com horário a definir. O encaminhamento foi aprovado. Finalizando sua fala, 
Teresa Brant apresentou o cronograma físico-financeiro do contrato, destacando para os curtos 
prazos e a necessidade de retorno rápido na análise dos documentos pelo Comitê. O conteúdo 
apresentado pode ser acessado na íntegra através do link: Plano de Trabalho PEA VG. Dando 
prosseguimento à pauta, Laila Tupinambá apresentou a minuta da Portaria CTC nº 11/2022, que 
institui um Grupo de Trabalho (GT), para discussão e deliberação sobre o PEA VG. Após indicações, a 
composição do GT PEA VG ficou assim definida: MEMBROS: 1. Vagna Nogueira dos Santos 
(Coordenadora) - Prefeitura Municipal de Iuiú-BA; 2. Robson Brandão Soares - Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais – COPASA; 3. Mônica Durães Braga – Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Montes Claros-MG; 4. Maria Aparecida Fagundes Jácomo Pereira – Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Janaúba-MG; 5. Felipe Mateos de Carvalho – ONG Ecos do 
Gorutuba. COLABORADOR: 1. José Marcos Lopes da Silva - Associação dos Amigos do Rio Verde Grande – 

ASARVE. Na sequência, houve um intervalo para coffe break. Retomando a reunião, o Sr. Fábio Prates e a 
Sra. Carolina Santos, representantes da TPF Engenharia, apresentaram o estudo intitulado Projetos 
Hidroambientais na Bacia do São Francisco, no Estado de Minas Gerais, realizados na sub-bacia do rio 
Gorutuba, especificamente na área de contribuição da barragem Bico da Pedra, e na sub-bacia do rio das 
Pedras. Primeiramente, foi apresentada a metodologia do trabalho, que consistiu em três etapas, a saber: 
1) Caracterização da bacia e mobilização da população a ser beneficiada; 2) Cadastro dos proprietários e 
3) Elaboração dos projetos de engenharia. Para a mobilização da população local, foram realizadas 
reuniões presenciais e virtuais com representantes de diversas instituições. Além disso, foi utilizado um 
formulário inteligente para coleta de dados em campo, através de um aplicativo de celular chamado 
Garmin Glo 2. Essas informações são: dados do cadastro; dados do entrevistado; dados do proprietário; 
dados da propriedade; caracterização ambiental; caracterização das nascentes; diagnóstico e 
intervenções necessárias; limites da propriedade; termo de anuência do proprietário. A partir desse 
conjunto de dados, foi possível realizar um Dashboard Operacional, isto é, um painel virtual que 
possibilita supervisionar o fluxo dos eventos pela equipe de operações bem como o acompanhamento 
em tempo real do status do projeto. Em seguida, eles explanaram sobre a etapa de Diagnóstico da Bacia, 
destacando as seguintes variáveis analisadas: vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica; hidrografia; 
vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica e vulnerabilidade à erosão hídrica. Na sequência, foram 
expostas diversas imagens das sub-bacias estudadas evidenciando alguns os principais problemas 
hidroambientais identificados: processos erosivos em estágios avançados, escassez hídrica e estradas 
vicinais em mal estado de conservação. Por fim, foi apresentado um resumo quantitativo das 
intervenções realizadas nas duas sub-bacias. Como exemplo, podem ser citadas: Bacia de estrada com 
bigode; Barraginhas de 12,0 e 6,0 metros de diâmetro; Rip rap; Cercamento de mata ciliar; Cercamento 
de nascentes; Lombada; Estabilização de voçorocas (paliçada) e Terraços. Finalizada a apresentação, os 
presentes parabenizaram a TPF Engenharia pelo trabalho realizado e enfatizaram a necessidade de que 
essas intervenções sejam replicadas em outras áreas da bacia. O conteúdo apresentado pode ser 
acessado na íntegra através do link: Projeto TPF Engenharia. Dando sequência à pauta, Laila Tupinambá, 
informou que atendendo ao encaminhamento proveniente do Parecer Técnico nº 
003/GTMRDM/CTC/CBHVG, a CTC deveria instituir um Grupo de Trabalho para acompanhamento das 
atividades do empreendimento Mineração Riacho dos Machados (MRDM). Após discussões, foram feitas 
as seguintes indicações: MEMBROS: 1. Rafael Macedo Chaves (Coordenador) - Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 2. João Batista Ribeiro da Silva Reis - 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG NORTE; 3. Ana Paula Alencar Silva – 
Comissão Pastoral da Terra – CPT; 4. Felipe Mateos de Carvalho – ONG Ecos do Gorutuba, 5. Rodrigo 
Dhryell Santos - Mineração Riacho dos Machados LTDA - MRDM. COLABORADORES: 1. Adalberto Santos 
Pinto da Paixão – Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG; 2. Horácio Cristo Barbosa - Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – União Serra 
Geral; 3. José Marcos Lopes da Silva - Associação dos Amigos do Rio Verde Grande – ASARVE. Importante 
destacar foi feita a solicitação ao Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) para que o membro 

https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/PT_Contrato_028_2022_PEA_VG_30.06.22_2.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Apresentacao_CBH_Verde_Grande_TPF_Engenharia_compressed.pdf
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João Batista seja representante deste no GT, todavia a solicitação ainda está em análise pelo 
Superintendente, de modo que, tão somente seja concluída essa questão será dada publicidade ao 

documento. Por fim, encerrados os pontos de pauta, a coordenadora da CTC, Laila Tupinambá, 
agradeceu a todos pela participação e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do ano 2022 da Câmara, 
lavrando a presente ata. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 22/09/2022 

Laila Tupinambá Mota 
Coordenadora da CTC  

Secretária do CBH Verde Grande 
 


