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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC” 
08 de agosto de 2022 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 14h00, reuniram-se, por meio de 1 

videoconfêrencia, os membros da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica 2 

do Rio Verde Grande (CBHVG) para a 7ª Reunião Ordinária do ano. Participaram os seguintes 3 

membros: Flávio Gonçalves Oliveira (Presidente) - Sindicato dos Produtores Rurais de Montes 4 

Claros; Vagna Nogueira dos Santos (Vice-Presidente) - Prefeitura Municipal de Iuiú – BA; Laila 5 

Tupinambá Mota (Secretária) - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; 6 

Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio Gorutuba) - Distrito de 7 

Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG e Rony Cássio Nunes Santos (Secretário Adjunto da Bacia 8 

do rio Verde Pequeno) – usuário produtor rural. Participaram os seguintes convidados: Ari 9 

Teodoro de Oliveira – Estância das Aroeiras; Jannyne Amorim e Débora Priscila – Secretaria do 10 

CBHVG. Após constatar que o quórum fora atingido, o Presidente do CBH Verde Grande, Sr. 11 

Flávio Gonçalves, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 12 

participação. Prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da ata da 6ª Reunião Ordinária de 13 

2022, ocorrida no dia 27 de junho de 2022, por meio de videoconferência. Sem manifestações 14 

contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, a Sra. Jannyne Amorim, 15 

relatou o andamento do Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Verde 16 

Grande (PEA VG), cuja etapa 1, plano de trabalho, foi totalmente concluída e já aprovada pela 17 

Câmara Técnica Consutiva (CTC), seguindo o Programa a etapa 2, etapa de diagnóstico. Nessa 18 

etapa foram aplicados formulários para os setores membros do plenário, cujo objetivo foi 19 

levantar quais atividades, projetos ou iniciativas de educação ambiental são desenvolvidos e que 20 

tenha foco nos recursos hídricos da Bacia do Verde Grande. Com esses dados levantados a 21 

empresa faria um estudo de quais atividades, projetos ou iniciativas são mais relevantes para os 22 

recursos hidricos, e quais regiões predominam as iniciativas. Também informou sobre a oficina 23 

que ocorreria posterior a reunião, na qual esclarecia o andamento do programa, bem como 24 

seriam apresentados os resultados levantados com os formulários aplicados. Mais adiante 25 

seriam tratadas outras etapas do programa como de prognóstico, elaboração do programa de 26 

educação ambiental e um resumo executivo, sendo este último um documento didático em que 27 

será de livre acesso e consulta ao público. Seguindo, a Sra. Vagna Nogueira propôs à Diretoria do 28 

Comitê uma reunião plenária no Estado da Bahia, para que os municípios que ainda não 29 

conheçam o real objetivo do Comitê possam conhecer e receber informações sobre os trabalhos 30 

executados. Entretanto, o Sr. Flávio Gonçalves fez algumas considerações em torno do assunto 31 

abordado pela Vice-Presidente, esclarecendo a atual situação financeira do Comitê, e que seria 32 

necessária, no momento, uma contenção de gastos, devido os recursos fornecidos pela Agêcia 33 

Nacional de Águas (ANA) serem até o fim do ano de 2023 e que a partir deste ano o Comitê teria 34 

que se sustentar com os recursos obtidos da cobrança pelo uso da água na Bacia do Verde 35 

Grande. Contudo, não descartou a possibilidade, no futuro, de realizar uma reunião no Estado da 36 

Bahia. Prosseguindo, a Sra. Laila Tupinambá prestou algumas informações sobre a proposta de 37 

cobrança pelo uso da água do Rio Verde Grande, em que foi aprovada no conselho estadual de 38 

recursos hidricos, e que será encaminhada, posteriormente, para outros orgãos para aprovação. 39 

O Sr. Flávio acrescentou que a proposta teve que ser apresentada na Câmara Técnica de Outorga 40 

e Cobrança (CTOC) do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), e que em setembro deste 41 

ano passará pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos para equalização dos valores entre a 42 

calha principal do Rio Verde Grande e os aprovados no Conselho estadual de Minas Gerais. A 43 

Sra. Laila Tupinambá acredita que até o fim deste ano a proposta terá concluído todos os 44 

tramitês necessários e que a partir do ano de 2023 passará a serem cobrados os valores pelo uso 45 

das águas na Bacia do Verde Grande. Em seguida, os Srs. Flávio Gonçalves, Adalberto Santos e 46 

Roni Cássio relataram sobre a participação no Seminário da CGVP, salientou o quão proveitoso 47 

foi o evento e que contou com a participação de alguns produtores da região. Mencionaram 48 
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sobre as palestras que ocorreram cujo conteúdo foi sobre a gestão de águas na cultura irrigada e 49 

sobre o uso das águas residuárias, águas provindas de esgotos e das indústrias. Na sequência, 50 

Jannyne Amorim discorreu sobre a atualização da composição da Camâra Técnica Consultiva 51 

(CTC), para aprovação da Diretoria, conforme Resolução DIREC/CBHVG nº 04, de 30 de junho de 52 

2022. Essa atualização trata sobre o ingresso dos membros: João Damásio Frota Machado Pinto, 53 

representante da Fazenda Aguapé (segmento usuários – irrigação e uso agropecuário), em 54 

substituição ao Sr. Isac Gonçalves Xavier, representante do SAAE – Serviços Autônomos de Água 55 

e Esgoto em Francisco Sá, e do Ricardo Rodielle Rodrigues Gomes, da Linken Conservas LTDA, em 56 

substituição ao Sr. Jeferson Bertoli, representante da Best Pulp (segmento usuários - indústria). 57 

Sem nenhuma ressalva por parte da Diretoria, a Resolução foi aprovada. Em seguida, dada a 58 

palavra ao Sr. Ari Teodoro, Coordenador do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 59 

(GACG), em que foi exposta a situação enfrentada pelo grupo por não conseguirem atingir o 60 

quórum nas reuniões. Diante do contexto, Ari Teodoro apresentou para avaliação da Diretoria, 61 

uma proposta que altera a Deliberação CBHVG nº 070/2019, nos seguintes pontos: 1) redução 62 

do número de membros do GACG de 6 (seis) para 5 (cinco); 2) considerando essa nova 63 

composição, o quórum necessário para instalar as reuiões seria de 3 (três) membros; 3) na 64 

composição do GACG deverá conter, no mínimo, 1 (um) representante de cada um dos três 65 

segmentos que formam o Plenário do Comitê: poder público, usuários de recursos hídricos e 66 

sociedade civil organizada, sem discriminação de setores. Ademais, dentre os membros, pelo 67 

menos 1 (um) deverá ser representante do Estado da Bahia. Os membros da Diretoria, em 68 

consonância com a proposta apresentada pelo Coordenador do GACG, e sem muitas delongas, 69 

aprovaram as sugestões, ficando a cargo da Secretaria do CBHVG iniciar o processo de ajuste da 70 

nova deliberação juntamente ao GACG. Dando prosseguimento à pauta, Jannyne Amorim 71 

apresentou a agenda de reuniões e eventos do Comitê no exercício de 2022, para ciência e 72 

programação da Diretoria. Por fim, encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a 73 

tratar, o Presidente do CBH Verde Grande, Flávio Gonçalves, agradeceu a participação de todos e 74 

encerrou a reunião, quando então foi lavrada a presente ata. 75 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 05/09/2022 90 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 
 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 

 


