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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC” 
02 de maio de 2022 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de maio do ano de 2022, às 14h00, reuniram-se os membros da 1 

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

a 4ª 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; Vagna Nogueira dos Santos (Vice-Presidente) - Prefeitura Municipal de IUIU/BA; 5 

Laila Tupinambá Mota (Secretária) - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – 6 

FIEMG; Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio Gorutuba) - Distrito 7 

de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG e; Rony Cássio Nunes Santos (Secretário Adjunto da 8 

Bacia do rio Verde Pequeno) – Usuário-BA. Participaram os seguintes convidados: Jannyne 9 

Amorim e Jackson Batista – Secretaria do CBHVG. O Presidente do CBH Verde Grande, o Sr. 10 

Flávio Gonçalves, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 11 

participação. Após constatar que o quórum fora atingido, prontamente submeteu à Diretoria a 12 

apreciação da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2022, ocorrida no dia 28 de março, por 13 

videoconferência. Sem manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, 14 

para fins de registro, destacou-se que a presente reunião foi inicialmente convocada por meio 15 

do ofício CBHVG nº 031/2022, para realizar-se no dia 25 de abril, uma vez que a mesma não 16 

atingiu o quórum minimo necessário para sua instalação, conforme previsto no Regimento 17 

Interno deste Comitê, a mesma foi reconvocada por meio o ofício CBHVG nº 033/2022, para ser 18 

realizada no dia 02 de maio de 2022. Em seguida, o Sr. Adalberto Santos prestou informações 19 

relativas à sua participação, como representante deste Comitê, na 71ª Reunião Ordinária do 20 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH). Ele fez um breve relato dos 21 

principais assuntos discutidos na referida reunião, a saber: a) apresentação do Instituto Mineiro 22 

de Gestão das Águas (IGAM) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 23 

Sustentável (SEMAD), para esclarecimentos sobre a aplicação do saldo do Fundo de 24 

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 25 

Minas Gerais (FHIDRO), disponível na conta do IGAM e, sobre o saldo acumulado no FHIDRO, até 26 

o ano 2022, respectivamente; b) debate sobre o andamento do Projeto de Lei (PL) nº 27 

2.885/2021, que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que dispõe sobre as 28 

diretrizes/regramentos para utilização dos recursos FHIDRO; c) palestra do Prof. Silvio Luiz, da 29 

Universidade Federal de Uberlandia/MG, sobre o Decreto Estadual nº 48.209/2021, que 30 

reorganiza a estrutura do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH-MG). 31 

Ele ressaltou ainda que o FMCBH acredita que a nova estrutura do Conselho, que tem por 32 

objetivo regimental promover o aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, 33 

compatibilização, avaliação e controle dos Recursos Hídricos do Estado, tendo em vista os 34 

requisitos de volume e qualidade necessários aos seus múltiplos usos, representa uma perda de 35 

poderes da sociedade sobre as decisões das políticas de recursos hídricos, tendo o governo 36 

acumulado poderes de deliberação, tirando a eleição das cadeiras da sociedade civil do CERH-37 

MG e passando a escolha para o Estado, o que representa um retrocesso incalculável na 38 

participação social do CERH-MG; d) apresentação do Sr. Vicente Andreu, ex-presidente da 39 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), sobre o Projeto de Lei nº 4546/2021, 40 

que institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da 41 

exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 42 

a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000; e) apresentação do Sr. Alexandre Cid., representante da 43 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, relativa 44 

as perspectiva sobre estruturação e sustentabilidade das entidades equiparadas a agências de 45 

bacias hidrográficas, em comparativo a como acontece em outros Estados da Federação e até 46 

mesmo na ANA; por fim, f) a palestra do Sr. Mário Leo de Oliveira Rodrigues, Gerente 47 

Socioambiental da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), sobre o “Programa 48 
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Saneamento Expresso”, realizada por meio de uma Unidade Móvel de Educação Ambiental 49 

itinerante, que possibilita levar à população informações sobre meio ambiente e saneamento, 50 

em veículo tipo ônibus, adaptado e equipado com maquetes didáticas e funcionais, que retratam 51 

todo o “Ciclo do Saneamento”, compreendendo desde a bacia hidrográfica e seus mananciais a 52 

captação, adução, bombeamento, tratamento, reservação, distribuição e abastecimento de 53 

Água, coleta e tratamento de esgotos, como também, à disposição final de resíduos sólidos. Na 54 

sequência, o Sr. Flávio Gonçalves ressaltou que o Projeto de Lei nº 4546/2021, também foi tema 55 

de debate na 2ª Reunião Ordinária de 2022 do Colegiado Coordenador FNCBH, realizada em Foz 56 

do Iguaçu – PR, nos dias 27 e 28 de abril do corrente ano. Ele falou ainda sobre alguns pontos 57 

positivos e negativos do referido PL e seus possíveis impactos na participativa dos Comitês na 58 

gestão participativa e democrática dos recursos hídricos. Por fim, ele ressaltou a importância do 59 

sincronismo das discussões relativas ao referido PL, no âmbito do FMCBH e do FNCBH. A seguir, 60 

o Secretário Adjunto da Bacia do Rio Verde Pequeno (CGVP) do CBHVG, Sr. Rony Cássio relatou 61 

aos demais membros da Diretoria do Comitê, que em reunião entre representantes da 62 

Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água da Agência Nacional de Águas e 63 

Saneamento Básico (COMAR/ANA), do CBH Verde Grande, do IGAM, COPASA-MG e da 64 

CODEVASF 1ªSR, realizada no dia 06 de abril de 2022, por videoconferência, com objetivo de 65 

planejar as Alocações de Água 2022/2023, ocasião em que, o Sr. Wilde Gontijo agendou visita 66 

técnica dos representantes da COMAR aos Reservatórios de Estreito e Cova da Mandioca 67 

(MG/BA), o que segundo o Secretário da CGVP, não teria acontecido. Por fim, ele solicitou que o 68 

Comitê verifique junto a COMAR, se houve algum impedimento para a visita aos reservatórios e 69 

se existe alguma data prevista para que a mesma ocorra, tal qual ocorreu nos sistemas hídricos 70 

Verde Grande e Bico da Pedra (MG). O que foi prontamente comprometido pelo Presidente e 71 

demais membros do Comitê. Na sequência, a Sra. Jannyne Amorim prestou informações 72 

relativas ao status do processo licitatório para contratação de Consultoria Especializada para 73 

Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 74 

Grande, com foco na gestão de recursos hídricos. Ela informou que no dia 05 de abril do 75 

corrente ano, na sede da Agência Peixe Vivo (APV), reuniram-se os funcionários da APV, 76 

designados pela Diretora Geral da Agência, para compor a Comissão de Seleção e Julgamento da 77 

APV para recebimento e abertura dos envelopes referente ao Ato Convocatório nº 001/2022: 78 

Presidente Sra. Márcia Aparecida Coelho e os membros. Sr. Ilson Diniz Gomes e Sr. Peterson 79 

Logullo Ribeiro, amparados pela Lei Federal nº 10.881/2004, Resolução ANA nº 122/2019 e 80 

Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, para recebimento e abertura dos envelopes referentes ao 81 

Ato Convocatório supramencionado. Ela destacou ainda que foram recebidos envelopes de 08 82 

(oito) concorrentes, conforme registro em Ata de abertura de envelopes, disponivel no site da 83 

APV. Ela ressaltou ainda que o referido processo teve várias interposições de recursos. Por fim, 84 

ela informou que o processo está na segunda fase, que comprende a analise dos valores 85 

apresentados pelos proponentes habilitados. Na sequência, o Sr. Flávio Gonçalves prestou 86 

informações relativas às instalações dos sistemas de medição de vazão e monitoramento 87 

telemétrico das captações de água no rio Verde Grande, que estão sendo realizadas pela equipe 88 

técnica do Instituto de Atenção às Cidades da Universidade Federal do Tocantins (IAC/UFT). A 89 

Sra. Jannyne Amorim informou que as instalações dos sistemas de medição de vazão e 90 

monitoramento telemétrico foram iniciadas no dia 28 de março, e que os equipamentos 91 

estavam acondicionados na sede do CBHVG. Ela informou tambem que atualmente a equipe do 92 

IAC/UFT, está realizando a instalação dos equipamentos na região da Jaíba/MG. Por fim, o Sr. 93 

Flávio Gonçalves e o Sr. Adalberto Santos fizeram considerações relevantes inerentes à 94 

funcionalidade, precisão e qualidade da tecnologia empregada nos referidos sistemas instalados 95 

pelo IAC/UFT. A seguir, foi discutido o status dos encaminhamentos gerados na reunião realizada 96 
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em 06 de abril, entre representantes da COMAR/ANA e representantes da Bacia Hidrográfica do 97 

Rio Verde Grande, para o planejamento das Alocações de Água 2022/2023 na referida bacia, a 98 

saber: g) disponibilização pelo IGAM, de informações inerentes ao contato sobre a regularização 99 

dos empreendimentos da Fazenda Santa Teresinha e, disponibilização da relação de outorgas e 100 

cadastros do IGAM regulares no rio Gorutuba, da barragem Bico da Pedra até o rio Mosquito; h) 101 

disponibilização pela COMAR, de informações relativas às outorgas e cadastros da ANA regulares 102 

no sistema Bico da Pedra; i) informe por parte do Presidente do CBHVG sobre qualquer iniciativa 103 

de possíveis construções de barramentos no rio Verde Grande à COMAR para o devido 104 

atendimento do Marco regulatório; j) articulação entre a CODEVASF 1ªSR e o CBHVG para 105 

viabilizar a segunda parte da obra de modernização do Distrito de Irrigação do Perímetro 106 

Gorutuba (DIG) e; por fim, l) disponibilização pela COPASA/MG, de informações inerentes à 107 

realização de adutora a partir do reservatório Machado Mineiro para atendimento a cidades na 108 

região do rio Pardo, sobre a instalação da telemétrica no PC 1 (captação no rio VG) e sobre o 109 

licenciamento ambiental da barragem neste local. Em seguida, o Sr. Jackson Batista informou 110 

que em relação aos encaminhamentos de responsabilidade do IGAM, o Sr. Wesley Mota se 111 

comprometeu a disponibilizar tais informações até a data de realização da reunião de Alocação 112 

de Água correspondente. Jackson Batista informou também que em contato por telefone com a 113 

Sra. Mônica Ladeia, ela informou que estava em vigem, mas assim que retornasse ao escritório 114 

da empresa, disponibilizaria ao CBHVG e a COMAR, as informações pertinentes aos 115 

encaminhamentos de responsabilidade da COPASA-MG; Após varias contribuições e atualizações 116 

de informações inerentes aos demais encaminhamentos, ficou decido que o Comitê oficiará a 117 

COPASA-MG, a CODEVASF 1ªSR e o IGAM, reiterando a importância/necessidade da 118 

disponibilização das referidas informações. A seguir, os presentes discutiram sobre a pauta da 119 

37ª Reunião Plenária Ordinária do CBHVG. Após várias contribuições ficou definido que a 120 

reunião Plenária terá como ponto de pauta dois temas específicos, a saber: apreciação do 121 

Relatório de atividades do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - GACG, exercício 122 

2021 e apreciação da minuta de Deliberação CBHVG nº XX/2022, que estabelece novos 123 

mecanismos e sugere valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 124 

Hidrográfica do Rio Verde Grande. Definiu-se ainda que a reunião seja realizada no dia 07 de 125 

junho do corrente ano, no formato presencial e com duração das 08h30 às 12h30, em local a ser 126 

definido. Na sequência, a Sra. Jannyne Amorim prestou informações relativas ao Curso de 127 

Capacitação sobre localização, diagnostico e caracterização de nascentes, no âmbito do Projeto 128 

Nascentes Vivas, destinado à Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, ministrado pelo Prof. 129 

Flávio Pimenta (ICA/UFMG), no dia 30 de abril de 2022, no horário de 08h as 16h, na sede do 130 

CBHVG. Por fim, encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, a Presidente 131 

do CBH Verde Grande, o Sr. Flávio Gonçalves, agradeceu a participação de todos e encerrou a 132 

reunião, quando então foi lavrada a presente ata. 133 

 134 

 135 

 136 

 137 
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 139 

 140 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 30/05/2022 141 

Laila Tupinambá Mota 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 
 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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