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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022 
CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 

09 de Fevereiro de 2022  
(Reunião Realizada por Videoconferência) 

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 08h30, reuniram-se os membros da 1 

Câmara Técnica Consultiva (CTC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBHVG), 2 

para a sua 1ª Reunião Ordinária do ano 2022. A reunião ocorreu por videoconferência em razão 3 

das medidas de prevenção ao contágio e propagação do novo Coronavírus (Covid19). A relação 4 

dos membros, bem como os convidados que participaram desta reunião constam na lista anexo, 5 

parte integrante desta Ata. A coordenadora da CTC, a Sra. Laila Tupinambá, iniciou a reunião 6 

desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela participação. Na sequência, tendo sido 7 

constatado o quórum, submeteu à apreciação da CTC a Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2021, 8 

ocorrida nos dias 11 e 18 de novembro, por videoconferência. Sem manifestações contrárias, a 9 

Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, a coordenadora da CTC passou a palavra para o 10 

Prof. Edson Vieira, coordenador do Grupo de Trabalho de revisão da metodologia/mecanismos 11 

da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do rio Verde Grande (“GT 12 

COBRANÇA”), que deu início ao primeiro ponto de pauta da reunião apresentando, em caráter 13 

informativo, os mecanismos e valores de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, aprovados 14 

pelo “Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba (CBH PN3)” com 15 

anuência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH-MG), no mês de 16 

dezembro de 20211. Logo após, Edson Vieira apresentou simulação de arrecadação na Bacia 17 

Hidrográfica do Rio Verde Grande. Ele apresentou estimativas de arrecadação (R$/Ano) 18 

utilizando cinco metodologias, a saber: a estabelecida pela Deliberação Normativa CERH/MG nº 19 

68/2021 (base); a proposta constante na minuta de Deliberação do “GT COBRANÇA”; a proposta 20 

considerando o valor de P.P.U proposto pelo Sr. João Damásio na 4ª RO de 2021 da CTC; a 21 

proposta considerando o estabelecido pela Deliberação Normativa CERH/MG nº 68/2021 22 

majorada em 50% (base + 50%) e, por último, a proposta considerando o estabelecido pela 23 

Deliberação Normativa CERH/MG nº 68/2021, majorada em 75% (base + 75%). Considerando as 24 

referidas metodologias, foram estimados os valores na ordem de: R$ 4.615.000,00 (quatro 25 

milhões e seiscentos e quinze mil reais), de R$ 10.177.000,00, (dez milhões e cento e setenta e 26 

sete mil reais), de R$ 8.310.000,00 (oito milhões e trezentos e dez mil reais), de R$ 6.914.000,00 27 

(seis milhões e novecentos e quatorze mil reais) e de R$ 8.046.000,00 (oito milhões e quarenta e 28 

seis mil reais), respectivamente. Em seguida, ele ressaltou que foram observadas diversas 29 

inconsistências nos dados disponibilizados pelo IGAM, dificultando uma análise mais 30 

aprofundada, mas a partir dos valores apresentados, considera ser prudente considerar um 31 

percentual de arrecadação na ordem de 75%. Ademais, destacou que em virtude das 32 

inconsistências encontradas, nas referidas simulações foram desprezados volumes muito baixos 33 

e os extremamente altos, incompatíveis com a atividade industrial. Quanto à captação 34 

subterrânea foram considerados apenas volumes acima de 10.000m³/ano (volume menor 35 

caracteriza uso insignificante) e excluídos volumes incompatíveis com a demanda dos 36 

municípios. Para a captação superficial foi considerada a diferença entre o volume anual captado 37 

pela COPASA-MG e o declarado pela mesma por meio da Comunicação Externa CE nº 001/2022-38 

USON, enviada ao CBHVG. Por fim, ele destacou que para a finalidade de abastecimento público, 39 

as simulações apresentadas consideram as informações atualizadas fornecidas pela COPASA-MG 40 

por meio da referida Comunicação Externa, a saber: Volume de água captado (aproximadamente 41 

40.000.000 m3/ano), Volume de lançamento de efluentes (aproximadamente 17.200.000 42 

m3/ano) e Carga orgânica (DBO) efetivamente lançada em corpos hídricos em 43 

(aproximadamente 800.000 Kg/ano), na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. Em seguida, a 44 

Sra. Evilânia Alfenas (COPASA) destacou que as informações prestadas por meio da referida CE, 45 

                                                           
1 http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/CERH/125%C2%AA_RO_CERH/5.2/1.Delibera%C3%A7%C3%A3o_CBH_PN3_46_2021.pdf  
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trata apenas dos usos na parte estadual na bacia. A seguir, o Sr. Thiago Santana (IGAM) fez 46 

considerações relevantes recomendado que o CBHVG considere o percentual de arrecadação na 47 

ordem de 100% dos valores apresentados nas simulações, uma vez que o Estado fará a cobrança 48 

com base nos dados constantes na base de dados do sistema do IGAM. Em seguida, o Sr. João 49 

Damasio sugeriu que o Comitê solicite à COPASA-MG, dados atualizados do volume de água 50 

superficial captado (m3/ano) na parte federal da bacia e que os referidos dados também sejam 51 

considerados nas simulações de arrecadação apresentadas. Na sequência, o Sr. Marcos Amorim 52 

(ANA) informou que os dados relativos ao volume de água captado (m3/ano) pela COPASA-MG 53 

em corpos hídricos de domínio da União, já estão contemplados nas simulações2 apresentadas 54 

pela ANA ao GT COBRANÇA em reunião realizada no mês de agosto de 2021. Na ocasião, foi 55 

apresentada a simulação de estimativa de arrecadação considerando a metodologia aprovada 56 

pelo CBHVG, de acordo com Deliberação 50/2015, bem como a proposta que consta na 57 

Deliberação Normativa CERH/MG nº 68/2021. Ademais, ele ressaltou que a base de dados da 58 

União inerente à cobrança Federal na calha do rio Verde Grande está consistida. A seguir, a Sra. 59 

Célia Fróes e o Sr. Marco Amorim fizeram considerações ressaltando que para maior segurança 60 

do processo, é prudente adotar uma postura mais conservadora e não considerar que será 61 

arrecadado o percentual de 100% dos valores apresentados nas simulações, uma vez que a base 62 

de dados do IGAM não está consistida. Eles ressaltaram ainda que possivelmente após a 63 

implementação da cobrança na bacia, os pedidos de revisão de outorga poderão aumentar 64 

consideravelmente, o que impactaria diretamente no valor a ser arrecadado. Em seguida, Celia 65 

Fróes ressaltou a importância da implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, de 66 

forma a garantir sustentabilidade financeira ao Comitê para investimentos na execução de 67 

obras, projetos, estudos e programas de intervenções contempladas nos Planos de Recursos 68 

Hídricos, visando garantir a qualidade e quantidade das águas na bacia do rio Verde Grande e, 69 

consequentemente, a manutenção de uma entidade delegatária para atuar como secretaria 70 

executiva, fornecendo suporte técnico, administrativo e financeiro. Logo após, o Sr. João 71 

Damásio, o Sr. Adalberto Santos e o Sr. Marco Amorim fizeram considerações relevantes 72 

ressaltando a importância/necessidade de o Comitê abordar o tema cobrança junto aos usuários 73 

pagadores, de forma que mostre e assegure o efetivo retorno dos recursos arrecadados para a 74 

bacia. O Sr. João Damásio destacou ainda a importância de conter um mecanismo na 75 

Deliberação com previsão de suspensão ou adiamento da cobrança em caso de não repasse dos 76 

recursos, o que para o usuário pagador representaria uma garantia de que os valores retornarão 77 

obrigatoriamente para benefício da bacia. Na sequência, Laila Tupinambá, Célia Fróes e Edson 78 

Vieira ressaltaram a importância de a CTC construir uma minuta de Deliberação que atenda às 79 

necessidades do Comitê, e que possa ser aprovada no âmbito do CBH Verde Grande, ainda no 80 

primeiro semestre de2022 e no CERH-MG até o final do presente ano, para ser implementada no 81 

ano de 2023, a fim de evitar que o CBHVG fique sem recursos financeiros para custeio de suas 82 

atividades e projetos a partir do ano 2024. Em seguida, Edson Vieira solicitou que a COPASA-MG 83 

encaminhe ao Comitê, dados atualizados do Volume de água superficial captado (m3/ano) na 84 

parte federal da bacia. A seguir, Laila Tupinambá e Edson Vieira sugeriram que a minuta de 85 

Deliberação seja novamente discutida pela CTC, após análise e incorporação das sugestões 86 

inerentes às simulações de arrecadação e preço público unitário da cobrança apresentadas na 87 

presente reunião. Após intensa discussão e diversas contribuições relevantes, gerou os seguintes 88 

encaminhamentos: 1) solicitar à COPASA-MG dados atualizados de Volume de água captado 89 

(m3/ano), Volume de lançamento de efluentes (m3/ano) e Carga orgânica (DBO) efetivamente 90 

                                                           
2 https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/09/Apresentacao-CBHVG-ANA-31.08.2021.pdf  
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lançada em corpos hídricos em (Kg/ano) na parte federal da bacia do rio Verde Grande; 2) o GT 91 

apresentará na próxima reunião da CTC uma simulação de arrecadação considerando os dados 92 

brutos constantes na base fornecida pelo IGAM; 3) solicitar à ANA dados atualizados referentes 93 

aos usos federais da COPASA para efeito da cobrança na bacia; 4) caso algum membro tenha 94 

outras propostas para a cobrança, que sejam apresentadas por e-mail, com antecedência 95 

mínima de 15 (quinze) dias da data de realização da próxima reunião para que o material possa 96 

ser disponibilizado em tempo hábil para análise dos membros da Câmara; 5) a próxima reunião 97 

da CTC será realizada no dia 12 de abril, conforme previsto em calendário do CBHVG. Na 98 

sequência, Thiago Santana, Marcos Amorim, Célia Froes e João Damásio fizeram considerações 99 

relevantes relativas à necessidade/obrigatoriedade de o Comitê, convocar ou não consultas 100 

públicas no processo de implementação da cobrança na bacia do rio Verde Grande. Após intensa 101 

discussão e várias manifestações definiu-se que não serão realizadas as consultas públicas no 102 

referido processo, uma vez que não é uma exigência legal. Dando continuidade à pauta, Laila 103 

Tupinambá submeteu à apreciação da CTC a minuta de Portaria que institui Grupo de Trabalho 104 

para discutir sobre a proposta de criação de “Comissão Gestora do Baixo Verde Grande”. A 105 

composição do GT foi assim definida: Membros: César Luiz da Silva - Associação dos Amigos do 106 

Rio Verde Grande (ASARVE), Maria de Lourdes R. da Silva Filha Cordeiro - Prefeitura Municipal de 107 

Matias Cardoso/MG, Maria Aparecida Souza Rodrigues – Prefeitura Municipal de Nova 108 

Porteirinha/MG, Saulo Bresinsk Lage – Usuários/MG, Leila de Sousa Barbosa – Sociedade 109 

Civil/MG. Colaborador: Jalissson Costa de Oliveira – Prefeitura Municipal de Jaíba/MG. Foi 110 

definido também que na portaria deverá constar o nome dos municípios inseridos na área de 111 

abrangência de atuação da referida Comissão, para os quais o GT considerará as demandas 112 

locais concernentes ao uso e conservação dos recursos hídricos para desenvolver os trabalhos 113 

pertinentes. E que o GT deverá definir na sua primeira reunião o Plano de Trabalho e o 114 

Coordenador. Essas informações deverão constar na Portaria nº 010/CTC, antes da sua 115 

publicação. Por fim, encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, a 116 

coordenadora da CTC, Laila Tupinambá, agradeceu a todos pela participação e encerrou a 1ª 117 

Reunião Ordinária do ano 2022 da Câmara, lavrando a presente Ata. 118 
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ATA DE REUNIÃO APROVANDA EM 19/04/2022 128 

Laila Tupinambá Mota 
Coordenadora da CTC  

Secretária do CBH Verde Grande 
 

Flávio Gonçalves Oliveira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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