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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO 2021 

“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC” 
14 de outubro de 2021 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano 2021, às 10h00, reuniram-se os membros 1 

da Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG) para a 2 

2ª Reunião Extraordinária do ano 2021. A reunião ocorreu por videoconferência em razão 3 

das medidas de prevenção ao contágio e propagação do novo Coronavírus (Covid-19). A 4 

relação dos membros, bem como os convidados que participaram desta reunião constam 5 

na lista anexo, parte integrante desta Ata. O Presidente do CBH Verde Grande (CBHVG), 6 

Flávio Gonçalves, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 7 

participação. Após constatar que o quórum fora atingido, prontamente submeteu à 8 

Diretoria a apreciação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do ano 2021, ocorrida no dia 14 de 9 

setembro, por videoconferência. Sem manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por 10 

unanimidade. A seguir, Jannyne Amorim prestou informações inerentes à agenda de 11 

reuniões e eventos do CBH Verde Grande, a serem realizados nos meses de outubro, 12 

novembro e dezembro do corrente ano. Ela ressaltou ainda que está pendente a definição 13 

das datas de realização das consultas publicas relativas à cobrança pelo uso de recursos 14 

hídricos de domínio da União e de domínio do Estado de Minas Gerais e da Bahia na bacia 15 

hidrográfica do rio Verde Grande. Pontuou ainda que estas datas serão definidas, 16 

possivelmente, após a realização da 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica 17 

Consultiva (CTC) deste Comitê, agendada para realizar-se no dia 21.10.2021, por 18 

videoconferência quando será debatida a minuta de Deliberação proposta pelo Grupo de 19 

Trabalho de Revisão da Metodologia/Mecanismos da Cobrança pelo Uso de Recursos 20 

Hídricos (GT COBRANÇA), que estabelece novos mecanismos e sugere valores para a 21 

implementação da cobrança supracitada. Ela enfatizou ainda que após discussão da 22 

referida minuta de Deliberação pela CTC e realização das consultas publicas, o documento 23 

deverá ser encaminhado para apreciação do Plenário do CBHVG, em reunião a ser 24 

agendada. A Seguir, Jannyne Amorim informou que em virtude do choque das datas de 25 

realização das reuniões e eventos a serem realizados no mês de dezembro, a saber: d) 36ª 26 

Reunião Plenária Ordinária do CBHVG; e) 2ª Reunião Ordinária do ano 2021 da Comissão 27 

Gestora da Bacia do Rio Verde Pequeno (CGVP); f) Seminário – Rio Verde Pequeno: Situação 28 

Atual, Potencialidade e Usos; g) 2ª Reunião Ordinária do ano 2021 da Comissão Gestora da 29 

Bacia do Rio Gorutuba (CGG) e; h) Seminário – CGG: Tecnologias para Manejo de Irrigação 30 

será necessário adequar as datas de realização dos mesmos. Ela ressaltou ainda que as 31 

referidas reuniões e eventos estão previstos no Planejamento Anual de Atividades, 32 

exercício 2021, aprovado por meio da Deliberação CBHVG nº 082/20201. Ressaltou também 33 

a necessidade e importância dos mesmos serem realizados ainda no decorrer do corrente 34 

ano, a fim de dar cumprimento à meta prevista no Contrato de Gestão (CG nº 35 

083/2017ANA). Na seguencia, Jannyne Amorim sugeriu que a Diretoria do CBHVG, reúna-se 36 

posteriormente para definir a adequação das referidas datas. A seguir, Thiago Campos 37 

explanou sobre os indicadores e metas do Programa de Trablaho (anexo II) do Primeito 38 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (CG nº 083/2017/ANA)2. Ele explicou ainda que para 39 

cada indicador existe uma meta, a partir da qual a Agência Nacional de Águas e 40 

Saneamento Básico (ANA) avalia o desempenho da Agência Peixe Vivo no que tange ao 41 

cumprimento de suas competências como Agência de Bacia do CBHVG, a saber: Indicador 1 42 

- Nivel de organização do Planejamento Anual de Atividades (PAA) do CBHVG e de suas 43 

Instâncias pela entidade delegataria (meta 90 a 110%); Indicador 2 - Nivel de atendimento 44 

                                                           
1 Disponível em:  https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/legislacao/deliberacoes/  
2 Disponível em: https://cbhverdegrande.org.br/contrato-e-termos-aditivos/ 
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pela entidade delegataria aos encaminhamentos solicitados pelo CBHVG (meta ≥ 90%); 45 

Indicador 3 - Índice de execução física de ação (ôes) priorizada (s) pelo CBHVG (meta 46 

100%); Indicador 4 - Índice de desembolso em ações finalísticas previstas no Plano de 47 

Aplicação Anual -PAP 2021-2022 (meta ≥ 50%); Indicador 5 - Índice de desembolso total 48 

(meta ≥ 55%); Indicador 6 - Taxa de administração real da entidade delegataria (meta ≤ 49 

10%); Indicador 7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA-50 

AUD (meta 100%). A seguir, Thiago Campos discorreu de forma pormenorizada sobre as 51 

etapas de apuração da meta do inidicador 3. Pontuou ainda que para o ano 01 (2021) a 52 

meta do referido indicador é a proposição pela Agência Peixe Vivo de Matriz de Prioridades 53 

com ação (ôes) priorizada (s) e meta (as) aprovada (s) pelo CBHVG. Já para o ano 02 (2022) 54 

a meta é o percentual (%) de avanço físico realizado no periodo em relação ao percentual 55 

(%) de avanço físico previsto no periodo, ambos com meta prevista de 100%. A seguir, 56 

Thiago Campos apresentou a proposta de Matriz de Prioridades eleborada pela Agência 57 

Peixe Vivo. Pontuou ainda que após diversas discussões entre a Agência Peixe vivo, ANA e o 58 

CBHVG e considerando o recurso financeiro disponível, na ordem de R$ 75.000,00 (setenta 59 

e cinco mil reais), chegou-se ao entendimento que a melhor opção de ação a ser priorizada 60 

seria a “Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio 61 

Verde Grande”, previsto na ação 1.11.3 no Plano de Aplicação Plurianual (PAP 2021-2022) e 62 

no Manual Operativo do Plano (MOP). Ressaltou ainda que esta ação tem como meta 63 

especifica definir um programa com diretrizes claras para a realização de ações de 64 

educação ambiental de forma continuada na bacia. A seguir explanou sobre as etapas, 65 

prazos e metas (%) de execução da Matriz de Prioridades. Enfatizou ainda que a meta do 66 

Indicador 3 é somente de desenvolvimento do programa e não contempla a 67 

execução/implementação de ações, conforme detalhado na Matriz de Prioridades 68 

apresentada. Na sequência, Flavio Gonçalves fez considerações relevantes inerentes à 69 

estrutura, detalhamento e ações a serem consideradas no referido Programa de Educação 70 

Ambiental, objetivando maximizar a eficácia e perenização das ações do mesmo.  A seguir, 71 

Jannyne Amorim informou que está elaborando a minuta do respectivo Termo de 72 

Referencia (TDR) para contratação de consultoria para elaboração do programa, e que 73 

posteriormente o mesmo será apresentado à Diretoria do CBHVG para aprovação. A seguir, 74 

Flavio Gonçalves informou que gostaria de ter conhecimento do conteúdo do referido TDR 75 

e apresentar suas possíveis contribuições antes do mesmo ser encaminhado para a Gerente 76 

de Integração da Agência Peixe Vivo, Sra. Rubia Mansur. O que foi prontamente 77 

comprometido pela Sra. Jannyne Amorim. A seguir, Laila Tupinambá colocou-se a 78 

disposição para contribuir no que for necessário para a melhor construção do TDR e 79 

estruturação do Programa de Educação Ambiental focando nas demandas da bacia e 80 

anseios dos usuários/produtores. Após diversas contribições relevantes a Matriz de 81 

Prioridades foi aprovada. A seguir, Thiago Campos comprometeu-se a encaminhar minuta 82 

de Deliberação que dispõe sobre o referido Programa de Educação Ambiental para 83 

contribuições da Diretoria e posterior apreciação pelo Plenário do CBHVG, em reunião a ser 84 

agendada. Logo após, Flavio Gonçalves prestou informações relativas ao andamento dos 85 

trabalhos do Projeto Águas do Verde (“Programa Produtor de Água”) na bacia do rio 86 

Juramento – Juramento/MG. Na seguencia, ele prestou informações sobre reunião 87 

realizada com representantes das Prefeituras Municipais de Verdelândia, Jaíba e Matias 88 

Cardoso, ambas na região do baixo Verde, para tratar de assuntos inerentes ao 89 

levantamento de recursos para construção de barragens de soleira no rio Verde Grande. Ele 90 
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discorreu também sobre sua participação em reunião promovida pelo Lions Clube Montes 91 

Claros Sertanejo e a Assessoria do Meio Ambiente – Distrito LC4. Evento este que teve 92 

como tema o “Programa Adote um Rio”. Enfatizou ainda que a reunião contou com a 93 

participação do atual secretário de Meio ambiente do Município de Montes Claros – MG, 94 

Sr. Soter Magno Carmo. Ressaltou também a possibilidade de o Lions Clube adotar algumas 95 

nascentes na bacia do rio Verde Grande no intuído de contribuir para a revitalização e 96 

preservação das nascentes para o aumento da disponibilizada hídrica na bacia. A seguir, 97 

Thiago Campos questionou quem está acompanhando/monitoramento a implementação 98 

das ações do Projeto Águas do Verde Grande (“Programa Produtora de Água”) na bacia do 99 

rio Juramento. Prontamente, Jannyne Amorim informou que as ações em execução são 100 

referentes ao recurso disponibilizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 101 

Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA) em parceira com o Ministério do Meio Ambiente 102 

(MMA) e com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Informou 103 

também que quem está acompanhando e monitorando a implementação das referidas 104 

ações é a SEAPA-MG. Por fim, encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a 105 

tratar, o Presidente do Comitê, Flávio Gonçalves agradeceu a participação de todos e 106 

encerrou a Reunião, quando então foi lavrada a presente ata. 107 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 16/11/2021 116 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 
 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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