MEMÓRIA DE REUNIÃO

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - CBHVG
Assunto: 1ª Reunião do Grupo de Trabalho “Acompanhamento da Implementação das Ações do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande” (GT PRH VG)
Local: Videoconferência

Data: 30/06/2021

Início: 09h00

Término: 10h30

ASSUNTOS TRATADOS

PARTICIPANTES: Flávio Gonçalves Oliveira (Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros-MG), Laila
Tupinambá Mota (FIEMG), Luiz Henrique Garcia (Usuário-BA), João Batista dos Santos Filho (INEMABA), Rosângela Pereira dos Santos (IGAM-MG), Cristianny Villela Teixeira (ANA) e Mônica Maria
Ladeia (COPASA - Montes Claros-MG).
CONVIDADOS: Jacqueline Evangelista Fonseca, Thiago Campos e Jannyne Amorim (Agência Peixe Vivo),
Tânia Regina dias da Silva e Ewandro Andrade Moreira (ANA), Adalberto Santos Pinto da Paixão (DIG);
1. A Sra. Laila Tupinambá, Coordenadora da Câmara Técnica Consultiva (CTC), deu início à reunião
agradecendo a participação de todos; Prontamente, solicitou que os convidados se apresentassem;
Na seguencia, informou que o Sr. Dirceu Colares de Araújo Moreira desistiu de participar do GT
PRHVG, fazendo-se necessário a indicação de novo coordenador para o GT, posto ocupado pelo
mesmo; A seguir como coordenadora da CTC, Laila Tupinambá sugeriu que fosse aberta
oportunidade para os membros se manifestarem sobre o desejo de assumir tal posto. Não houve
manifestações; Na sequência, Adalberto Santos Pinto da Paixão, representante do Distrito de
Irrigação do Perímetro Gorutuba (DIG) no Comitê, informou sobre a intenção de integrar-se ao GT
PRHVG; O que foi prontamente aprovado por todos; Ademais, a coordenadora da CTC, sugeriu que o
Sr. Adalberto, assuma a posição de coordenador do GT PRHVG; O que foi prontamente aceito pelo
mesmo e anuído pelos membros presentes;
2. Logo após, Jacqueline Evangelista Fonseca explanou sobre o processo de elaboração do Manual
Operativo do Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Verde Grande (MOP/PRHVG), ressaltando as
etapas percorridas para elaboração do mesmo; Enfatizou ainda a realização da avaliação do balanço
hídrico da bacia hidrográfica do rio Verde Grande; E a avaliação do PRHVG a partir de alguns
indicadores para verificação do grau de implementação, na época foi constado índice de aplicação de
37% do previsto, percentual considerado relativamente baixo; Pontuou ainda que após a realização
da avaliação foi feita uma proposição de nova estrutura de programas do plano, exemplo:
reestruturação em títulos de algumas ações para melhor especificar o objetivo das mesmas; Pontuou
que todo trabalho foi feito com base nos resultados alcançados nas oficinas, a saber: a) 1ª Oficinas –
Tema: Priorização das Ações do PRH; b) 2ª Oficina – Tema: Validação das ações priorizadas e dos
fluxogramas de processo e c) Reunião com os Órgãos Gestores (IGAM, INEMA e ANA), Agencia Peixe
Vivo e Diretoria do CBHVG, com objetivo de discussão e validação das ações priorizadas e forma de
atuação dos Órgãos Gestores; Quando foram elencadas as ações prioritárias para apresentação do
detalhamento de operacionalização das mesmas; A seguir Adalberto Santos e Flávio Gonçalves, Tânia

Regina e Cristianny Villela fizeram contribuições relevantes aos dados apresentados pela Jacqueline
Fonseca.
3. A seguir, Ewandro Andrade explanou sobre as diretrizes para implementação do Projeto Águas do
Verde Grande/Programa Produtor de Água na bacia hidrográfica do rio Juramento; Thiago Campos
ressaltou que as propriedades inseridas na área experimental foram devidamente
mapeadas/cadastradas; Pontuou, ainda, que a grande dificuldade é estabelecer a remuneração dos
produtores contemplados e/ou que venham a aderir ao programa, para tentar estabelecer uma fonte
perene de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); Na seguencia, Flávio Gonçalves informou sobre
a intensão de oportunizar a participação dos acadêmicos do Curso de Graduação em Engenharia
Agrícola Ambiental e Especialização em Recurso Hídrico da UFMG, para realização de possíveis
trabalhos objetivando contribuir para implementação do projeto nas bacias;
4. A seguir Adalberto Santos sugeriu que as reuniões do GT sejam realizadas inicialmente 01 (uma) vez
por mês; O que foi prontamente aprovado por todos; Após contribuições ficou definido que a 2ª
Reunião Ordinária do GT, ocorrerá no dia 14.07.2021 as 09h00;
1. A seguir Rosângela Santos, prestou informações inerentes ao processo de construção coletiva e
participativa do Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022-2040), coordenado pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Na seguencia falou sobre a aplicação dos
indicadores de implementação dos planos, ressaltando que a Gerência de Planejamento de Recursos
Hídricos (GPLAN/IGAM), iniciará a partir do mês de Julho/2021, apresentações aos CBHs sobre a
metodologia utilizada para aplicação dos indicadores.
2. Concluídos os pontos de pauta, Adalberto Santos agradeceu a todos pela participação; Assim,
encerrou a 1ª reunião do GT PRH VG.
ENCAMINHAMENTOS:
1. A próxima reunião ficou definida para o dia de 14 de julho de 2021, as 09h.
2. Leitura pormenorizada do Manual Operativo do Plano (MOP), Relatório de Avaliação da
Implementação das Ações do MOP (enviado pela ANA ao CBHVG, por meio do Ofício nº
54/2020/SIP/ANA) e Planilha de Acompanhamento do MOP (excel).

Adalberto Santos Pinto da Paixão
Coordenador do Grupo de Trabalho

