MEMÓRIA DE REUNIÃO

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - CBHVG
Assunto: 2ª 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 (Google Meet)

Data: 14/07/2021

Início: 09h00

Término: 11h00

ASSUNTOS TRATADOS
PARTICIPANTES: Adalberto Santos Pinto da Paixão (DIG); Flávio Gonçalves Oliveira (Sindicato dos Produtores
Rurais de Montes Claros-MG); Laila Tupinambá Mota (FIEMG); Domênico Morano Júnior (CODEVASF 1ªSR);
Mônica Maria Ladeia (COPASA - Montes Claros-MG); Rosângela Pereira dos Santos (IGAM-MG), Cristianny
Villela Teixeira (ANA);
CONVIDADOS: Jacqueline Evangelista Fonseca (Agência Peixe Vivo); Tânia Regina dias da Silva (ANA) e Jackson
Batista (CBHVG).
1. O coordenador do GT PRH VG, Adalberto Santos, deu início à reunião desejando boas-vindas e agradecendo a
participação de todos. Na seguencia sugeriu que a Planilha de Acompanhamento da Implementação das Ações
do Manual Operativo do Plano (MOP-PRH Verde Grande), seja disponibilizada via Google Drive do Comitê para
que todos os integrantes do GT PRH VG e coordenadores do “GT COBRANÇA” e “GT Evento Sustentabilidade
Hídrica no Semiárido”, possam acessar a planilha e atualizar as informações das ações pertinentes aos
trabalhos desenvolvidos por cada GT. A seguir informou que gostaria de para participar como convidado nas
reuniões dos referidos GTs para acompanhamento do andamento dos trabalhos. A coordenadora da Câmara
Técnica Consultiva (CTC) do CBHVG, Laila Tupinambá, solicitou à equipe do escritório que o Sr. Adalberto
Santos, seja copiado nas convocações dos GTs conforme solicitado.
2. Cristianny Villela sugeriu a leitura das ações do Manual Operativo do Plano (MOP) atualizadas por ela no
período de dezembro/2020 a julho/2021, a saber: ações nºs. 1.1.3; 1.4.2; 1.4.3; 1.6.1; 2.1.1; 2.3.1.
3. Na seguencia o grupo discutiu sobre as ações supracitadas. Após contribuições relevantes, as respectivas
ações tiveram o andamento de suas atividades atualizado.
4. Mônica Ladeia solicitou que a ANA disponibilize informações sobre os pontos, frequência e parâmetros da
rede de monitoramento hidrometeorológico da bacia hidrográfica do rio Verde Grande (ação 2.1.1), bem
como apresentação relativa às respectivas informações, a saber: i) estrutura da rede de monitoramento
existente e proposta de ampliação em relação às estações previstas no plano; ii) apresentação dos dados do
monitoramento dos últimos anos.
5. Mônica Ladeia solicitou ainda que a ANA apresente as informações já levantadas nos estudos hidrogeológicos
na Bacia, incluindo o planejamento, implantação e início de operação de rede de monitoramento piezométrico
(ação 2.3.1).
6. Adalberto Santos solicitou que a ANA disponibilize o Plano Anual de Operação da rede hidrometeorológico da
bacia.

7. Rosângela Santos pontuou que caso seja necessário, o IGAM pode realizar apresentação inerente aos dados
hidrometeorológicos que correspondem à captação e acompanhamento do IGAM na bacia. Enfatizou ainda
que é necessário que o Comitê envie solicitação indicando o período a ser considerado para consolidação dos
dados e elaboração da apresentação, bem como data da reunião para apresentação das referidas
informações.
8. A seguir o GT debateu sobre ações não prioritárias do MOP, a saber: nº 2.8.1; 2.9.1; 3.1.1.
9. Jaqueline Fonseca pontuou que em virtude da falta de recurso financeiro a elaboração de Planos Municipais
de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios integrantes da bacia do rio Verde Grande (ação nº 2.8.1) não
poderá ser executada dentro do prazo previsto.
10. Cristianny Vilela pontuou que a CODEVASF está desenvolvendo 02 (dois) estudos inerentes a alternativas para
definição de um modelo institucional e financeiro para operação e manutenção dos reservatórios, sendo um
conduzido pela CODEVASF 1ªSR relativo ao reservatório de Bico da Pedra (ação 2.9.1) e outro pela Sede da
empresa em Brasília/DF relativo a todos os reservatórios do país administrados pela CODEVASF.
11. Após diversas manifestações relativas à estruturação do Programa Produtor de Água em área piloto da bacia
do rio Verde Grande (ação nª 3.1.1), ficou definido convidar o Sr. Dirceu Colares para participar da próxima
reunião do GT PRH VG, para explanar sobre o Status do processo de Implementação do Projeto Águas do
Verde Grande – “Programa Produtor de Água” na bacia do rio Juramento.
12. Concluídos os pontos de pauta, Adalberto Santos agradeceu a todos pela participação. Assim, encerrou a 2ª
reunião do GT PRH VG.
ENCAMINHAMENTOS:
1. A próxima reunião ficou definida para o dia de 21 de outubro de 2021, as 09h.
2. Disponibilizar a Planilha de Acompanhamento da Implementação das Ações do Manual Operativo do Plano
(MOP-PRH Verde Grande), via Google Drive do Comitê.
Responsável: Escritório do CBHVG
Status: Executado
Link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1F97Qd-yjCnrgbx4wC_88XcZPjMnm4ffa?usp=sharing
3. Solicitar ao INEMA-BA informações atualizadas sobre o Status do processo de Implantação da Cobrança pelo
Uso de Recursos Hídricos na porção da bacia do Rio Verde Grande no Estado da Bahia (ação nº 1.4.3).
Responsável: Escritório do CBHVG
Status: Executado - Ofício CBHVG nº 137/2021
Resposta: Oficio nº 00035831480/2021 - SEMA/GASEC
Link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1F97Qd-yjCnrgbx4wC_88XcZPjMnm4ffa?usp=sharing
4. Disponibilizar informações e apresentação inerente os pontos, frequência e parâmetros da rede de
monitoramento hidrometeorológico da bacia hidrográfica do rio Verde Grande (ação 2.1.1).
Responsável: Cristianny Vilela
Status: Aguardando retorno
5. Disponibilizar Plano Anual de Operação da rede hidrometeorológico da bacia.
Responsável: Cristianny Vilela
Status: Aguardando retorno
6. Revisar o preenchimento do andamento das atividades da ação 2.3.1.
Responsável: Cristianny Vilela
Status: Executado
7. Disponibilizar informações e apresentação inerente às informações já levantadas nos estudos
hidrogeológicos na Bacia, incluindo o planejamento, implantação e início de operação de rede de
monitoramento piezométrico (ação 2.3.1).

Responsável: Cristianny Vilela
Status: Ponto de pauta na 3ª RO do GT PRH VG, agendada para o dia 21.10.2021.
8. Reunião entre o DIG, CODEVASF 1ªSR e ANA para tratar de assuntos relativos à ação nº 2.9.1.
Responsável: Cristianny Vilela e Adalberto Santos
Status: Executado – Estudo em fase preliminar realizado pelo Ministério de desenvolvimento Regional –
MDR.
9. Atualizar e disponibilizar via Google Drive levantamento relativo aos municípios integrantes da bacia do rio
Verde Grande que possuem Planos Municipais de Saneamento Básico (ação nº 2.8.1).
Responsável: Escritório do CBHVG
Status: Executado
Link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1F97Qd-yjCnrgbx4wC_88XcZPjMnm4ffa?usp=sharing
10. Convidar o Sr. Dirceu Colares para participar da próxima reunião do GT PRH VG, para explanar sobre o
Status do processo de Implementação do Projeto Águas do Verde Grande – “Programa Produtor de Água”
na bacia do rio Juramento (ação nº 3.1.1).
Responsável: Escritório do CBHVG
Status: Executado - Ofício CBHVG nº 138/2021
Resposta: Ponto de pauta na 3ª RO do GT PRH VG, agendada para o dia 21.10.2021.

Adalberto Santos Pinto da Paixão
Coordenador do Grupo de Trabalho

