COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022
“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC”
30 de maio de 2022
(Reunião Realizada por Videoconferência)
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Aos trinta dias do mês de maio do ano de 2022, às 14h00, reuniram-se os membros da Diretoria
Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBHVG) para a 5ª
Reunião Ordinária de 2022. A reunião ocorreu por videoconferência. Participaram os seguintes
membros: Flávio Gonçalves Oliveira (Presidente) - Sindicato dos Produtores Rurais de Montes
Claros; Laila Tupinambá Mota (Secretária) - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
– FIEMG; Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário Adjunto da Bacia do rio Gorutuba) Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG. Participaram os seguintes convidados:
Rodrigo Dhryell – Mineração Riacho dos Machados (MRDM); Jannyne Amorim e Jackson Batista
– Secretaria do CBHVG. Após constatar que o quórum fora atingido, o Presidente do CBH Verde
Grande, Sr. Flávio Gonçalves, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos
pela participação. Prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da ata da 4ª Reunião
Ordinária de 2022, ocorrida no dia 30 de maio, por videoconferência. Sem manifestações
contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, Dirceu Colares prestou
informações referentes ao status do Projeto Águas do Verde Grande, destacando que a empresa
Localmaq interrompeu as obras por motivos contratuais, as quais estão sendo apurados com
representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais - SEAPA, responsável por acompanhar a execução das obras. Quanto ao recurso
proveniente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, que será repassado via
convênio Prefeitura de Juramento e Caixa Econômica Federal - CEE, Dirceu informou que a
Prefeitura já concluiu a licitação e aguarda validação da CEE para darliberar o recurso, assina do
contrato com a empresa vencedora da licitação e dar início à execução das intervenções
apontadas em cada Projeto Individual da Propriedade (PIP). Neste momento, Flávio Gonçalves
sugeriu que o Comitê consultasse a SEAPA sobre a possibilidade de celebração de um aditivo de
prazo ao contrato para que as obras sejam finalizadas, haja vista sua importância para a Bacia
Hidrográfica do Rio Juramento. O encaminhamento foi aprovado. Ainda com a palavra, Flávio
Gonçalves informou sobre os principais assuntos discutidos na 3ª Reunião do Fórum Nacional
dos Comitês de Bacia Hidrográficas (FNCBH), apontando para a importância da participação
neste colegiado que reúne os maiores comitês do Brasil, mostrando-se como uma oportunidade
de troca de experiências e apoio ao CBH Verde Grande, sobretudo por parte do CBH São
Francisco. Logo após, o Sr. Adalberto Santos explanou sobre sua participação na 72ª Reunião
Ordinária do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH). Ele fez um breve
relato dos principais assuntos discutidos na referida reunião, a saber: a) debate sobre o aumento
de perfuração de poços artesianos e semiartesianos, especialmente na zona urbana. Sobre esse
assunto, foi solicitado que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) elabore uma nota
Técnica normatizando essa atividade. O IGAM protamente informou que a Comissão já foi
formada para elaboração do referido documento; b) os participantes expuseram que tem
conhecimento do aumento de perfuração de poços irregulares; diante disso o IGAM solicitou
que a denúncia seja formalizada para que possa ensejar a intervenção legal do órgão; c)
informações sobre o ENCOB 2022 (Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas); d)
Status de implementação do Plano Estadual de Saneamento Básico; e) apresentação de relato de
experiências de gestão de alguns Comitês estaduais e f) discussão do Projeto de lei 4546/2021,
que institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, destacando seus impactos sobre a
autonomia dos Comitês. Logo após, Adalberto Santos fez um resumo dos principais assuntos
discutidos na Audiência Pública no Plenário da Câmara Municipal de Porteirinha/MG, que teve
como temática central os problemas na prestação de serviço da COPASA ao município, tais
como: falta de água, principalmente nas comunidades rurais, ruas com necessidade de
recomposição asfáltica por causa de obras realizadas pela Concessionária, ineficiência na
drenagem fluvial, problemas na infraestrutura de captação, distribuição e tratamento da água,
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dentre outros. Segundo Adalberto, houve participação de vários segmentos da sociedade nesta
audiência e os representantes da COPASA responderam às solicitações, dando os devidos
encaminhamentos. Ainda no âmbito dos informes, o Sr. Rodrigo Dhryell, representante da
Mineração Riacho dos Machados (MRDM) relatou que o empreendimento suspendeu a
operação há aproximadamente 15 (quinze) dias, com objetivo de garantir que a barragem de
rejeitos continuará estável no próximo período chuvoso, que se inicia em outubro ou novembro.
Segundo Rodrigo, os órgãos fiscalizadores entendem que operação da MRDM é totalmente
segura, todavia por exigências procedimentais da Superintendência Regional de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas (SUPRAM/NM), o empreendimento não
conseguiu obter em tempo hábil, uma autorização que permite o alteamento da barragem, por
isso esse processo não foi realizado. Ademais, informou que na última sexta-feira (27 de maio) a
SUPRAM/NM finalizou o processo de autorização do alteamento e acredita-se que o retorno das
atividades dar-se-á no mês de junho. Em razão desse contexto, ele explicou que o Workshop
presencial outrora agendado para o próximo mês, deverá ser adiado para que a MRDM tenha
condições de organizá-lo mantendo os objetivos iniciais que são de apresentar o Plano de Ação
Emergencial de Barragens de Mineração (PEABM) e a Drenagem Ácida de Mina (DAM) e por isso,
solicitou a compreensão da Diretoria. Prontamente, Flávio Gonçalves informou que é
perfeitamente compreensível a postergação do evento e ressaltou que o Comitê tem observado
em outras discussões como a morosidade dos órgãos ambientais tem prejudicado algumas
atividades na bacia. Rodrigo Dhryell agradeceu a todos pela oportunidade e comprometeu-se a
entrar em contato com a secretaria do Comitê para agendar nova data do Workshop tão logo as
operações do empreedimento sejam normalizadas. O encaminhamento foi aprovado. Na
sequência, a Sra. Jannyne Amorim informou que o processo licitatório para contratação de
Consultoria Especializada para Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia
Hidrográfica do Rio Verde Grande, com foco na gestão de recursos hídricos foi finalizado. A
empresa vencedora é a Felco Faleiros Projetos e Consultoria Engenharia LTDA. Contudo,
pontuou que, de acordo com a Diretoria de Finanças da Agência Peixe Vivo, ainda não existe
previsão de assinatura do contrato, pois não há disponibilidade de recursos, de modo que está
se aguardando o repasse da ANA. Logo após, a Sra. Laila Tupinambá explicou que na última
reunião da Câmara Técnica Consultiva ocorrida no dia 19 de abril, o grupo discutiu sobre as três
propostas de valores para cobrança pelo uso dos recursos hídricos em Minas Gerais. São elas: 1ª)
manutenção dos valores mínimos, conforme estabelecido pela Deliberação Normativa Conselho
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (CERH-MG) nº 68/2021; 2ª) dobrar
valores para cada segmento, conforme a proposta constante na minuta de Deliberação do “GT
COBRANÇA” e 3ª) duplicar somente os valores de PPU do segmento abastecimento público,
conforme proposta apresentada pelo Sr. João Damásio. De acordo com Laila, após intensas
discussões a CTC votou, unanimamente, por recomendar ao Plenário a primeira proposta, a qual
mantem os valores mínimos da DN. Ela finalizou dizendo que essa proposta será levada para
apreciação e deliberação do Plenário; e, se aprovada, será encaminhada para avaliação do CERHMG e que caso haja algum pedido de vistas, o solicitante deverá apresentar a nova proposta em
outra reunião plenária convocada num prazo de 15 (quinze) dias. Dando prosseguimento à
pauta, os membros da Diretoria discutiram sobre as alterações no 2º Termo Aditivo ao Contrato
de Gestão 083/2017, as quais foram propostas pela Diretoria Colegiada da ANA. Destacou-se
que a principal alteração foi a redução do tempo de vigência de dezembro de 2024 para
dezembro de 2023, e, consequente diminuição do valor de repasse adicional. Os membros da
Diretoria discutiram também sobre a cláusula quinta, que contém a seguinte obrigação:
“Apresentar e ter aprovado pelo Comitê, até 30 de dezembro de 2022, um mecanismo de
cobrança que garanta a arrecadação de recursos financeiros para o desenvolvimento das ações
Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande
Praça Lindolfo Laughton, nº 1373, Bairro Alto São João, Montes Claros/MG
Tel: (38) 3213 0647 Site: www.cbhverdegrande.org.br / secretaria@cbhverdegrande.org.br

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022
“DIRETORIA COLEGIADA - DIREC”
30 de maio de 2022
(Reunião Realizada por Videoconferência)

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

na BHVG e o custeio de uma estrutura de entidade delegatária de funções de Agência de Água, a
partir do ano de 2024”. Neste momento, Flávio Gonçalves explanou que a grande demanda da
Bacia do Rio Verde Grande é por obras e projetos que garantam o incremento de oferta hídrica e
pensanso nisso, ele propõe à Diretoria que seja apresentada na 37ª Reunião Plenária a proposta
de aumento de 20% para todos os setores. Ademais, ele pontuou que a proposta do GT de
dobrar os preços pode impactar bastante o setor produtivo, ao passo que o percentual sugerido
por ele, não. Para tal, solicitou ao Dirceu Colares como representante do segmento agropecuário
e à Laila como representante do segmento das indústrias que fizessem os cálculos que apontam
o custo efetivo desse aumento para essas atividades. De pronto, Laila Tupinambá se manifestou
dizendo que entende o acréscimo de 20% como sendo aceitável para a indústria, considerando
que daria um incremento na arrecadação possibilitando a implementação de ações para a
recuperação ambiental da bacia. Adalberto Santos, por sua vez, informou que os produtores do
Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba estão se mostrando bastante resistentes com a
implementação da cobrança em função da carestia de outros insumos produtivos e do fato de
haver muitos poços irregulares em funcionamento, de modo que estes também utilizam a água,
mas não pagarão por ela, já que não possuem outorga. Por isso, ele recomendou que esses
dados do impacto produtivo sejam levantados para se ter argumentos para subsidiar essa
proposta no Plenário. Prontamente, Flávio Gonçalves informou que de posse desses dados irá
fazer uma articulação com o pessoal dos outros setores, como o setor de saneamento, para que
a proposta seja apresentada e deliberada pelo Plenário. Posteriormente, Jannyne Amorim
apresentou o saldo atual das rubricas do Plano Orçamentário Anual (POA-2022). Ela iniciou
explicando que o POA representa o plano anual de investimentos e o custeio administrativo com
o detalhamento dos programas e ações a serem executadas em cada ano de vigência do
Contrato de Gestão 083-2017. Informou ainda que o POA é elaborado em conformidade com o
Plano de Aplicação Plurianual (PAP), de acordo com a capacidade operacional e financeira da ED
em executá-lo no exercício, com a estimativa anual dos recursos arrecadados com a cobrança e
considerando os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos. Jannyne
Amorim prosseguiu informando que o POA 2022 do CBH Verde Grande foi aprovado por meio da
Deliberação CBHVG 90-2021 e que para fins de planejamento de viagens e participação de
membros do Comitê em eventos externos, a Diretoria deve estar ciente do saldo da rubrica
3.1.3.1 - Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos
internos e externos, o qual é de R$ 25.382,17 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e
dezessete centavos). Finalizada a apresentação, Flávio Gonçalves solicitou que a atualização
desse valor fosse constantemente repassada para a Diretoria para auxiliar nas tomadas de
decisão quanto a participação em eventos e reuniões externas, priorizando os de maior
expressividade, a exemplo do ENCOB, uma vez que o número de eventos é muito maior do que a
disponibilidade financeira do Comitê. O encaminhamento foi aprovado. Por fim, encerrados os
pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente do CBH Verde Grande, Flávio
Gonçalves, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, quando então foi lavrada a
presente ata.

Laila Tupinambá Mota
Secretária Executiva do CBH Verde Grande

Flávio Gonçalves Oliveira
Presidente do CBH Verde Grande

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 27/06/2022
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