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Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2022, às 09h00, reuniram-se os membros 1 

da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG), 2 

para a 3ª Reunião Ordinária de 2022. A reunião ocorreu por videoconferência. Participaram os 3 

seguintes membros: Flavio Gonçalves Oliveira (Presidente) - Sindicato dos Produtores Rurais de 4 

Montes Claros; Laila Tupinambá Mota (Secretária) - Federação das Indústrias do Estado de Minas 5 

Gerais – FIEMG; Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio Gorutuba) 6 

- Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG e Rony Cássio Nunes Santos (Secretário 7 

Adjunto da Bacia do rio Verde Pequeno) – Usuário-BA. Participaram os seguintes convidados: 8 

Jannyne Amorim e Jackson Batista – Secretaria do CBHVG. A Secretária do CBH Verde Grande, a 9 

Sra. Laila Tupinambá, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 10 

participação. Após constatar que o quórum fora atingido, prontamente submeteu à Diretoria a 11 

apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2022, ocorrida no dia 23 de fevereiro, por 12 

videoconferência. Sem manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, 13 

a Sra. Jannyne Amorim explanou sobre o status do processo licitatório para contratação de 14 

Consultoria Especializada para Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia 15 

Hidrográfica do Rio Verde Grande, com foco na gestão de recursos hídricos. Ela informou que o 16 

Ato Convocatório nº 001/2022 está disponivel no site da Agência Peixe Vivo (APV) e do CBHVG. 17 

Em seguida, ela ressaltou que os interessados em participar do referido processo deverão 18 

entregar as propostas até o dia 05 de abril do corrente ano, às 14h, na sede da Agência Peixe 19 

Vivo, situada à Rua Carijós, nº 166, 5º andar - Centro, em Belo Horizonte-MG. Por fim, ela 20 

solicitou aos presentes, que caso conheçam alguma empresa que tenha competência técnica 21 

para prestar tal consultoria, que possam divulgar ou indicar à secretaria do Comitê, para que seja 22 

enviado o convite/edital para participarem do referido processo licitatório. Na sequência, a Sra. 23 

Jannyne Amorim e o Sr. Flávio Gonçalves prestaram informações relativas à reunião realizada 24 

entre representantes da Superintência de Fiscalização da Agência Nacional de Águas e 25 

Saneamento Básico (SFI/ANA), do Instituto de Atenção às Cidades da Universidade Federal do 26 

Tocantins (IAC/UFT), do CBH Verde Grande e os Usuários de Recursos Hídricos do rio Verde 27 

Grande, ocorrida no dia 25 de março, por videoconferência, para apresentação e detalhamento 28 

do cronograma de instalação dos sistemas de medição de vazão e monitoramento telemétrico 29 

das captações de água no rio Verde Grande. Jannyne Amorim informou ainda que as instalações 30 

dos sistemas de medição de vazão e monitoramento telemétrico tem previsão de inicio para o 31 

dia 28 de março, e que os equipamentos serão acondicionados temporariamente na sede do 32 

CBHVG. A seguir, o Sr. Flávio Gonçalves prestou informações relativas ao status do Projeto Águas 33 

do Verde Grande – “Programa Produtor de Água” na bacia do rio Juramento. Ele informou que 34 

os trabalhos do projeto estão temporariamente paralisados em decorrência de possíveis 35 

irregularidades na execução de atividades contratadas. Por consequência, a Secretaria de Estado 36 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA) suspendeu os pagamentos à 37 

empresa executante dos trabalhos, até que sejam prestados os devidos esclarecimentos e ou 38 

sanadas as possíveis irregularidades. Por fim, ele ressaltou que conversará com o coordenador 39 

do projeto, o Sr. Dirceu Colares e posteriomente repassará informações atualizadas aos demais 40 

membros da Diretoria. A seguir, os presentes discutiram sobre a pauta da 2ª Reunião Ordinária 41 

da Câmara Técnica Consultiva (CTC) de 2022 e sobre a pauta da 37ª Reunião Plenária Ordinária 42 

do CBHVG, previamente agendadas para os dias 12 e 27 de abril de 2022, respectivamente. Após 43 

várias contribuições ficou definido que a reunião CTC terá pauta com tema exclusivo, a saber: 44 

apresentação da simulação de arrecadação para a bacia do rio Verde Grande, considerando as 45 

propostas apresentadas na 1ª RO de 2022 da CTC, ocorrida no dia 09 de fevereiro e discussão da 46 

minuta de Deliberação CBHVG nº XX/2022, que estabelece novos mecanismos e sugere valores 47 

para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, com 48 
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enfoque no anexo II (preços públicos unitários a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos). 49 

Definiu-se ainda que a reunião da CTC seja realizada no formato online e com duração das 09h às 50 

12h. Em relação à pauta da Reunião Plenária, foram previamente aprovados os seguintes 51 

pontos: Apreciação de minuta de Deliberação CBHVG nº XX/2021, que estabelece novos 52 

mecanismos e sugere valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia 53 

hidrográfica do rio Verde Grande; Apreciação do Relatório de atividades do Grupo de 54 

Acompanhamento do Contrato de Gestão - GACG, exercício 2021; Apresentação dos trabalhos 55 

de diagnóstico e elaboração de projeto de revitalização da bacia do Gorutuba e da microbacia do 56 

rio Pedras (CODEVASF 1ªSR); Execução de obras de conservação de solo na Bacia Hidrográfica do 57 

Rio Juramento – Projeto Águas do Verde Grande (Localmaq). A data, horário e formato da 58 

reunião, serão definidos após a realização da reunião da CTC, uma vez que as discussões 59 

inerentes à cobrança, só poderão ser iniciadas no Plenário, após a conclusão das discussões no 60 

âmbito da CTC, que emitirá o documento com a proposta de cobrança. Dando continuidade à 61 

pauta, a Sra. Jannyne Amorim prestou informações relativas aos eventos: Seminário CGVP: 62 

“Manejo eficiente na irrigação/gestão dos recursos hídricos nos Reservatórios de Estreito e Cova 63 

da Mandioca” (abril/2022) e Workshop Mineração Riacho dos Machados – MRDM (junho/2022). 64 

Ela informou sobre a dificuldade de contato com os parceiros na porção baiana da bacia, para 65 

tratar de assuntos inerentes a indicação de palestrantes, data, formato e local para realização do 66 

Seminário CGVP. Em relação ao Workshop Mineração Riacho dos Machados – MRDM, ela 67 

informou que reiterou a solicitação ao Sr. Rodrigo Dhryell (MRMD), por e-mail, para envio da 68 

proposta preliminar de programação do Workshop, mas até a presente data não havia chegado 69 

nenhuma resposta. Prontamente, a Sra. Laila Tupinambá comprometeu-se a entar em contato 70 

com o Sr. Rodrigoro Dhryell, para reforçar a solicitação de envio da proposta por parte da 71 

MRDM. A seguir, o Sr. Flávio Gonçalves falou sobre o “Projeto Nascentes Vivas”, que visa 72 

recuperar 1,5 mil nascentes na Bacia do Rio Verde Grande, ao longo de 27 municípios de Minas 73 

Gerais, com o plantio de 450 mil mudas e monitoramento das nascentes recuperadas. Ele 74 

ressaltou que está tentando articular com a UNIMONTES, UFMG, EPAMIG, SEMMA e viveiros 75 

particulares, a possibilidade de fornecimento de mudas para o projeto. Por fim, encerrados os 76 

pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, a secretária do CBH Verde Grande, a Sra. 77 

Laila Tupinambá, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, quando então foi 78 

lavrada a presente ata. 79 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 02/05/2022 87 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 

 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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