
 

 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - CBHVG 

Assunto: 4ª 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: 19/01/2022 Início: 09h00  Término: 11h00 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

 
PARTICIPANTES: Adalberto Santos Pinto da Paixão (DIG); Laila Tupinambá Mota (FIEMG); Flávio Pimenta de Figueiredo 

(ICA/UFMG); Mônica Maria Ladeia (COPASA-MG); Paulo Bina Fonyat Lima (Usuário-MG); João Batista dos Santos Filho 
(INEMA-BA); Rosângela Pereira dos Santos (IGAM-MG), Cristianny Villela Teixeira (ANA);  

 
CONVIDADOS: Kláudia Silva e Victor Sucupira (Agência Peixe Vivo); Tânia Regina dias da Silva, Marco Alexandro André e 

Henrique Veiga (ANA); Dirceu Colares de Araújo Moreira (Usuário-MG/CBHVG); Thamires Mercês Gomes (INEMA-BA); 
Robson Brandão Soares (COPASA/MG – Reg. Montes Claros) e; Jackson Batista (Secretaria/CBHVG). 

 
1. O coordenador do GT PRH VG, o Sr. Adalberto Santos, deu início à reunião desejando boas-vindas e agradecendo a 

participação de todos.  
 

2. A seguir, o Sr. Robson Brandão falou sobre o andamento do processo interno da COPASA/MG, para a possível 
participação da mesma no Termo de Cooperação Técnica inerente ao Projeto Águas do Verde Grande – “Programa 
Produtor de Águas” na bacia hidrográfica do rio Juramento – Município de Juramento/MG (ação nª 3.1.1/MOP). Em 
seguida, a fim de evitar sobreposições de atividades entre programas, ele apresentou informações detalhadas de ações 
que o Programa Pró-Mananciais, já vem desenvolvendo nos anos 2018 a 2021 em alguns municípios da bacia do rio Verde 
Grande, a saber: Cercamento de APPs, Plantio de Mudas, Adequação de Estradas, Construção de Barraginhas, Construção 
de Terraceamento de Curvas de Nível e Construção de Bacias para Contenção de Água da Chuva. Ele apresentou ainda 
tabela contendo os quantitativos e valores investidos em cada ação supracitada por município. Ele ressaltou ainda que 
em decorrência da pandêmica causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), algumas atividades do programa tiveram suas 
ações suspensas ou prejudicadas durante o ano 2021. Em seguida, ele destacou que todas as ações desenvolvidas pelo 
Programa Pró-Mananciais, têm suas coordenadas geográficas registradas para evitar sobreposições, e caso necessário, 
poderão ser disponibilizadas ao CBHVG. A seguir, ele apresentou imagens (fotos) demonstrando a qualidade dos serviços 
de cercamento de nascentes e plantio de mudas, já realizados na bacia do rio Juramento. E da construção de bacias para 
contenção de água da chuva e adequação de estradas na bacia do rio Mosquito. Por fim, ele apresentou o planejamento 
do Programa Pró-Mananciais para o ano 2022, contendo as ações previstas, quantitativos e os municípios contemplados 
na bacia do rio Verde Grande. Prontamente, o Sr. Flávio Pimenta (UFMG) fez contribuições ressaltando a importância das 
ações do Programa Pró-Mananciais para o Incremente da Oferta Hídrica na região. Em seguida, ele informou que 
conseguiu aprovar dois Projetos, um junto ao Banco do Nordeste e outro junto ao Ministério de Desenvolvimento 
Regional (MDR). Ele pontuou ainda que em um projeto está contemplado: Cercamento de Nascentes e Plantio de Mudas, 
e no outro projeto: Construção de Barraginhas e Construção de Terraceamento de Curvas de Nível. Por fim, ele solicitou a 
disponibilização da relação de ações já realizadas e previstas pelo Programa Pró-Mananciais na bacia do rio Verde Grande 
e suas respectivas coordenadas geográficas para evitar sobreposições.   
 

3. A seguir, a Sra. Cristianny Villela e o Sr. Henrique Veiga ressaltaram a importância das ações desenvolvidas pelo Programa 
Pró-Mananciais. Eles pontuaram ainda a importância e necessidade da troca de informações entre a COPASA/MG, o 
CBHVG e os demais parceiros, no intuito de estreitar cada vez mais o relacionamento entre as partes e evitar 
sobreposições de ações entre programas. Em seguida, a Sra. Cristianny Villela sugeriu a criação de Grupo de Trabalho 
responsável por consolidar informações inerentes às ações que já estão sendo realizadas na bacia do rio Verde Grande, a 
fim de evitar sobreposições. Em seguida, o Sr. Henrique Veiga falou sobre o Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado 
ente a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), com 
intuito de estruturar o “Programa Produtor de Águas” no Estado de Minas Gerais em sinergia com as ações já 



desenvolvidas.  
 

4. A seguir, o Sr. Dirceu Colares fez um breve relato sobre os trabalhos inerentes ao Projeto Águas do Verde Grande – 
“Programa Produtor de Águas” em área piloto na bacia hidrográfica do rio Juramento. Ele ressaltou também a 
importância do fortalecimento das atuais parceiras e da necessidade de buscar cada vez mais novos parceiros para 
contribuir com a implantação e manutenção deste projeto. 
 

5. A seguir, o grupo debateu sobre a atualização de informações na Planilha de Acompanhamento das Ações do Manual 
Operativo do Plano (MOP), a saber: ações nºs. 1.1.3; 1.1.4; 1.4.1; 2.1.1; 2.2.2; 2.3.1 e 3.1.1. Após contribuições relevantes, 
as respectivas ações tiveram o andamento de suas atividades atualizado. 
 

6. Após intensa discussão e varias contribuições, chegou-se ao entendimento de acompanhar a execução da atividade, a 
saber: “Reunir com os órgãos gestores de recursos hídricos da bacia do rio Verde Grande para apresentar e discutir os 
resultados do estudo de incremento de oferta hídrica”, constante na ação nº 1.1.3, com previsão de inicio para 
abril/2022, e sob. responsabilidade de execução da Agência Peixe Vivo.  
 

7. A seguir, sobre a atividade: “Elaborar Nota Técnica para subsidiar proposta de Deliberação Normativa de outorga de 
lançamento de efluentes”, constante na ação nº 1.1.4, sob. responsabilidade de execução do IGAM. A Sra. Rosângela 
Pereira informou que a Diretoria de Planejamento e Regulação do IGAM, informou que a Outorga de Lançamento de 
Efluentes está em fase de planejamento tendo o Rio das Velhas como bacia de implementação inicial.   
 

8. Na seguencia, sobre a ação nº 1.4.1, foi solicitado que a equipe do escritório do CBHVG, relate no campo de observações 
às datas de realização das reuniões para discussão da implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do rio Verde Grande no âmbito do CBHVG .   
 

9. Em seguida, o Sr. Adalberto Santos questionou sobre a atividade de: “Apoiar, sensibilizar e divulgar os resultados do 
monitoramento hidrometeorológico da bacia hidrográfica do rio Verde Grande”, constante na ação nº 2.1.1. 
Prontamente, a Sra. Laila Tupinambá informou que estas informações estão disponíveis no site do CBHVG 
(https://cbhverdegrande.org.br/monitoramento). Em seguida, foi sugerido que seja inserida na Home do site do CBHVG,  
chamada para destaque das informações sobre o monitoramento do uso da água.   
 

10. A seguir, sobre a ação nº 2.2.2, chegou-se ao entendimento de solicitar à Gerência de Monitoramento de Qualidade das 
Águas (GEMQ/IGAM) as informações pertinentes para atualização do andamento das atividades da referida ação.  
 

11. Logo após, a Sra. Cristianny Villela sugeriu que seja apresentada na próxima reunião do GT PRH VG, a minuta do Relatório 
Preliminar das atividades desenvolvidas no ano anterior (2021).  Prontamente, o coordenador do GT informou que irá 
trabalhar para atender a solicitação.   
 

12. Concluídos os pontos de pauta, o coordenador do GT PRH VG, o Sr. Adalberto Santos agradeceu a todos pela participação. 
Assim, encerrou a 4ª reunião do GT. 
 
  

ENCAMINHAMENTOS: 
 

1. A próxima reunião ficou definida para o dia de 20 de abril de 2022, as 09h. 
 

2. Acompanhar o andamento do processo interno da COPASA/MG, para participação da mesma no Termo de Cooperação 
Técnica inerente ao Projeto Águas do Verde Grande – “Programa Produtor de Águas”. 
Responsável: Robson Brandão / Mônica Durães  
Status: Aguardando retorno 

 
3. Solicitar à COPASA/MG, disponibilização da relação de ações já realizadas e previstas pelo Programa Pró-Mananciais na 

bacia do rio Verde Grande e suas respectivas coordenadas geográficas para evitar sobreposições. E disponibilizar no 
DRIVE do CBHVG para consulta dos membros do GT PRH VG.  
Responsável: Escritório do CBHVG 
Status: Concluída 
Link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1yRfNTOmuP5lG1PEgLaxwtoyXCX4fqUVM?usp=sharing   
 

4. Solicitar à Agência Peixe Vivo informações sobre a reunião a ser marcada com os Órgãos Gestores de recursos hídricos 
da bacia do rio Verde Grande para apresentar e discutir os resultados do estudo de incremento de oferta hídrica, 
constante na ação nº 1.1.3/MOP, com previsão de inicio para abril/2022 e sob responsabilidade de execução da 
Agência Peixe Vivo. 
Responsável: Escritório do CBHVG. 
Status: Concluída  

https://cbhverdegrande.org.br/monitoramento
https://drive.google.com/drive/folders/1yRfNTOmuP5lG1PEgLaxwtoyXCX4fqUVM?usp=sharing


Link de acesso: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dNCsM5WrSYxbG6hg-
LPq9noC4ntqYffd/edit?usp=sharing&ouid=109399755204884568380&rtpof=true&sd=true  
 

5. Elaborar minuta de Relatório Preliminar das atividades desenvolvidas pelo GT PRH VG, no ano 2021.  
Responsável: Adalberto Santos 
Status: Em andamento  
Link de acesso:  
 

6. Preencher o campo de observações na ação nº 1.4.1, com informações inerentes às datas das reuniões para discussão 
da implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Verde Grande, no âmbito do 
CBHVG. 
Responsável: Escritório do CBHVG 
Status: Concluída 
Link de acesso: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dNCsM5WrSYxbG6hg-
LPq9noC4ntqYffd/edit?usp=sharing&ouid=109399755204884568380&rtpof=true&sd=true 

 
7. Verificar a possibilidade de inserir na home do site do CBHVG, chamada para destaque das informações sobre o 

monitoramento do uso da água.  
Responsável: Escritório do CBHVG.  
Status: Concluída  
Link de acesso: https://cbhverdegrande.org.br/  

 
 
   

 
Adalberto Santos Pinto da Paixão 

Coordenador do Grupo de Trabalho 
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