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Aos quinze (15) dias do mês de junho do ano de 2020, às 14h00, reuniram-se os membros da Câmara 1 
Técnica Consultiva (CTC), para a sua 1ª reunião extraordinária do ano. A reunião ocorreu por 2 
videoconferência em razão das medidas de prevenção ao contágio e propagação do novo coronavírus 3 
(Covid-19). Participaram os seguintes membros: Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho – Sindicato 4 
dos Produtores Rurais de Montes Claros; Flávio Gonçalves Oliveira – Sindicato dos Produtores Rurais 5 
de Montes Claros; Renan Laughton Milo – UNIMONTES; Laila Tupinambá Mota – FIEMG; João Damásio 6 
Frota Machado Pinto – Fazenda Aguapé; Rafael Macedo Chaves – IBAMA; Luiz Henrique Garcia - 7 
Fazenda Flores Urandi/BA; Adalberto Santos Pinto da Paixão – Distrito de Irrigação Gorutuba (DIG); 8 
Juvenal Mendes Oliveira Sindicato Rural dos Produtores Rurais de Montes Claros; Edson de Oliveira 9 
Vieira – UFMG; Horácio Cristo Barbosa – Consórcio União da Serra Geral; Paulo Bina Fonyat de Lima – 10 
Fazenda Rio Verde e Rômulo Labate - Sociedade Rural de Montes Claros. Participaram os seguintes 11 
convidados: Dirceu Colares – Presidente CBH Verde Grande; Rúbia Mansur e Laura Araújo – Agência 12 
Peixe Vivo; Tânia Regina Dias – Agência Nacional de Águas; Jannyne Amorim e Jackson Batista – 13 
Secretaria Executiva do CBH Verde Grande. Justificaram ausência: Mônica Maria Ladeia – COPASA; 14 
Wesley Mota França – IGAM; João Batista Ribeiro da Silva Reis – EPAMIG e Tatiany Cerqueira Novais 15 
Sant’Ana – Prefeitura Municipal de Mortugaba. A Sra. Maria Socorro Carvalho, Coordenadora da CTC, 16 
iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes e agradecendo a todos pela participação. 17 
Prontamente, foram dados os seguintes informes: 1) Maria Socorro informou que foi enviado ofício 18 
(CBHVG nº 30/2020) ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) solicitando diretrizes sobre 19 
como proceder com relação ao Processo Eleitoral, porém até o presente momento não houve retorno 20 
do CNRH. Prontamente, a Sra. Rúbia Mansur informou que acontecerá no dia 29 de junho, a 42ª 21 
Reunião Ordinária do CNRH e que dentre os requerimentos de urgência consta a proposta de 22 
Resolução referente à prorrogação dos mandatos dos atuais membros e da diretoria dos Comitês das 23 
Bacias Hidrográficas em rios de domínio da União: CBH Grande, CBH Paranapanema, CBH Verde 24 
Grande e CBH São Francisco. E, complementou: Após essa reunião serão dadas as diretrizes sobre o 25 
Processo Eleitoral; 2) Maria Socorro informou também que o Grupo de Trabalho responsável pela 26 
revisão do Regimento Interno do CBH Verde Grande reuniu-se no dia 05.06.2020. Como 27 
encaminhamento, os membros ficaram de elaborar as sugestões de alterações e enviar via e-mail para 28 
o escritório, até o dia 19.06.2020, avaliação na próxima reunião do GT acordada para o dia 22.06.2020 29 
e 3) 1ª Oficina da PROFILL Engenharia sobre o Estudo de Incremento de Oferta Hídrica (IOH): Os 30 
membros avaliaram positivamente a plataforma e metodologia utilizada pela empresa. No entanto, o 31 
Sr. Edson Vieira pontuou que apesar de considerar válida a proposta da Oficina, percebeu pouca 32 
novidade trazida no estudo quando comparado ao que foi proposto no Plano de Recursos Hídricos 33 
(PRH) do Verde Grande, exceto para alguns dados de vazão que foram atualizados. Porém, ele 34 
recomenda sejam reavaliados os dados apresentados quanto à vazão das barragens existentes, que 35 
parecem, a princípio, superestimados. Tal discrepância, segundo ele, pode denotar um erro no Plano 36 
de Recursos Hídricos da Bacia (PRH) ou um equívoco quanto aos dados apresentados pela Profill. 37 
Edson Vieira concluiu dizendo que essa informação deve ser confirmada para aperfeiçoar o trabalho e 38 
não dar margens a uma falsa expectativa de oferta de água na bacia. Maria Socorro propôs que Edson 39 
Vieira com apoio de outros membros formalizem essas observações por e-mail para o escritório do 40 
Comitê, até 26.06.2020, a fim de que fosse seja repassado para a empresa e Gerência de Projetos da 41 
Agência Peixe Vivo. Edson concordou com o encaminhamento. Prosseguindo com a pauta o Sr. 42 
Adalberto Santos discorreu sobre os compromissos e ações firmados para efetivação da Alocação de 43 
Água do sistema hídrico Bico da Pedra e Gorutuba 2020/2021. Foram destacados TRÊS 44 
ENCAMINHAMENTOS que envolvem responsabilização da Comissão Gestora do Gorutuba e/ou do 45 
CBH Verde Grande: 1) “Discussão sobre os critérios de cobrança (K-escassez e monitoramento dos 46 
outorgados para cobrança pelo uso efetivo), com apoio da Agência Nacional de Águas (ANA)“. Sobre 47 
esse item, a Sra. Tânia Dias comprometeu-se a articular com a Coordenação de Cobrança da ANA 48 
sobre o apoio técnico para essa discussão; 2) “Discussão de modelos de sustentabilidade das 49 
atividades de Operação, Manutenção e Monitoramento da barragem”. Concernente a esse 50 
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encaminhamento, Adalberto informou que foram mencionadas, dentre outras, as possibilidades de 51 
essa ação ser custeada com recursos da cobrança ou por consórcio privado; 3) “Discussão, no âmbito 52 
do CBH-VG, de estratégias para realização de grande campanha de uso racional da água no 53 
abastecimento, na agricultura e demais setores produtivos (realização no segundo semestre de 54 
2020)”. Sobre esse item, Adalberto Santos relatou que o CODEMA de Nova Porteirinha/MG 55 
responsabilizou-se de propor à COPASA um plano de ações para realizar a campanha. Ademais, 56 
informou que o presidente da ONG Ecos do Gorutuba elaborou uma proposta nessa mesma linha, 57 
com apoio do Comitê. Adalberto comprometeu-se a enviar a proposta por e-mail para que todos 58 
possam contribuir. Maria Socorro salientou que esta ação pode ser integrada ao Projeto de Educação 59 
Ambiental itinerante, o qual já começou a ser articulado pela CTC. Na sequência, o Sr. Luiz Henrique 60 
Garcia justificou que discorrerá sobre a Alocação de Água no sistema hídrico Estreito e Cova da 61 
Mandioca uma vez que a Sra. Tatiany Sant’Ana não pode participar desta reunião e pediu que ele a 62 
substituísse. Assim, iniciou informando que o nível do reservatório de Estreito está em 35% da 63 
capacidade e Cova da Mandioca, 16%. Esse cenário, segundo ele, é um pouco melhor do que do ano 64 
passado, mas que ainda assim impõe severas restrições ao usuário, o que reflete no acordo feito para 65 
a Alocação 2020/2021. Neste momento, em virtude de alguns membros da CTC não conseguirem 66 
acessar a plataforma da Yealink, a reunião foi migrada para a plataforma do Google Meet a fim de 67 
garantir o quórum da reunião. A Sra. Tânia Dias informou que não conseguiu acessar a nova 68 
plataforma, o que a impediu de continuar participando a reunião. Logo após, Luiz Henrique falou 69 
sobre os seguintes compromissos: a) “Declaração mensal dos volumes captados e do consumo de 70 
energia pelos usuários do entorno por meio do aplicativo de celular “Declara Água”. Ele mesmo 71 
comprometeu-se a articular com os usuários do entorno das barragens para o cumprimento dessa 72 
ação; b) “Partida no processo de revisão do Marco Regulatório (Estreito e Cova da Mandioca) a partir 73 
de Ofício a ser encaminhado à ANA pela COPASA”. Sobre esse item, enfatizou a importância do apoio 74 
da CTC nas discussões e salientou que esse pedido foi feito pela COPASA para viabilizar a ampliação do 75 
serviço de abastecimento que irá atender a cidade de Espinosa e outras comunidades rurais. c) 76 
“Discussão de modelos de sustentabilidade das atividades de Operação, Manutenção e 77 
Monitoramento da barragem”, sendo este último encaminhamento de responsabilidade da CODEVASF 78 
e Comissão Gestora do rio Verde Pequeno (CGVP), com apoio da ANA. Prontamente, Maria Socorro 79 
informou que Tatiany Sant’Ana, Secretária Adjunta da bacia do rio Verde Pequeno, deverá encaminhar 80 
à Secretaria do Comitê as diretrizes dos encaminhamentos de responsabilidade da CGVP para que 81 
sejam tomadas as providências. A seguir, Rúbia Mansur informou que, em conversa com o Sr. Anivaldo 82 
Miranda, presidente do CBH São Francisco, foi levantada a possibilidade da Oficina de 83 
Sustentabilidade Hídrica ocorrer por sistema de teleconferência em razão da incerteza do cenário 84 
causado pela pandemia. Ela acrescentou que a Agência Peixe Vivo e o escritório do CBH Verde Grande 85 
fariam a organização e suporte do evento, cabendo ao Grupo de Trabalho que será instituído hoje a 86 
elaboração da programação, isto é, indicação de temas e palestrantes. Em resposta, Dirceu Colares 87 
informou que irá discutir com a Diretoria e com a CTC e, posteriormente, dará o retorno. Logo após, o 88 
Sr. João Damásio discorreu sobre os seguintes compromissos e ações definidos para a efetivação da 89 
Alocação de Água do sistema hídrico Verde Grande 2020/2021: 1) “Medição dos volumes captados 90 
pelos usuários para agricultura irrigada com vazão máxima instalada igual ou superior a 20m3/h”; 2) 91 
“Instalação da estação PC 1, Operacionalização do PC 2 para definição do EH Azul no próximo período 92 
úmido para os subsistemas hídricos Alto; Médio Superior e Médio Inferior Verde Grande” e 3) 93 
“Fiscalização e instalação de lacre nas bombas pertinentes às outorgas para usos sazonais”. 94 
Imediatamente, Maria Socorro informou que como havia quórum naquele momento da reunião 95 
colocaria em pauta a indicação da Comissão de Alocação do sistema hídrico Verde Grande. Todavia, 96 
após observações dos membros acerca da dificuldade de indicar nomes sem a consulta prévia da 97 
disponibilidade, definiu-se que Dirceu Colares e João Damásio irão consultar os irrigantes para 98 
averiguar o interesse da participação na Comissão. Para subsidiar, o escritório ficou incumbido de 99 
enviar as listas de presença das reuniões de Alocação de Água, ocorridas nos dias 26 e 29 de maio, 100 
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para que seja dada prioridade aos irrigantes que participaram do processo de alocação. Ademais, 101 
definiu-se que a COPASA terá duas representações na Comissão, cujas indicações deverão ser feitas 102 
pela própria concessionária. Já os representantes das prefeituras serão indicados pelo presidente, 103 
Dirceu Colares. Os membros da CTC aprovaram o encaminhamento. Posteriormente, foram indicados 104 
os nomes para compor o GT que auxiliará na definição da programação da Oficina de Sustentabilidade 105 
Hídrica, prevista para ocorrer no segundo semestre de 2020. São eles: Dirceu Colares, Flávio 106 
Gonçalves, Horácio Cristo, João Batista, Maria Socorro Carvalho e Rafael Chaves. A seguir, foi 107 
submetida à apreciação da CTC a ata da 2ª reunião ordinária, ocorridas nos dias 05 e 15 de maio, por 108 
videoconferência. A ata foi aprovada por unanimidade. Neste momento, Rúbia Mansur informou que 109 
deixaria a reunião, em virtude de outro compromisso profissional e desejou a todos bom êxito na 110 
continuação do trabalho. Na sequência, João Damásio retomou a palavra para falar de dois 111 
encaminhamentos da Alocação de Água que ensejam a atuação do CBH Verde Grande. São eles: 1) 112 
“Discussão sobre os critérios de cobrança em função do percentual alocado para os casos que não 113 
estão sujeitos à DAURH (Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos)”. João Damásio ressaltou que 114 
essa medida é muito importante, pois se a pessoa não declara o uso, não existe um controle se 115 
realmente está sendo utilizado o que foi autorizado e 2) “Encaminhamento de projeto para a 116 
construção e regularização de barramentos no rio Verde Grande, por subsistema hídrico completo, 117 
para avaliação e aprovação da ANA”.  Sobre essa ação, João Damásio questionou por que esse assunto 118 
não foi contemplado no estudo de Incremento de Oferta Hídrica (IOH), sendo que esta é uma 119 
demanda já há muito solicitada pela CTC. Maria Socorro explicou que, segundo a Agência,  o “molde” 120 
do Termo de Referência do estudo já havia sido definido pela ANA. Dirceu Colares manifestou com 121 
veemência sua insatisfação com a condução do processo de contratação deste estudo (IOH) pela 122 
Agência Peixe Vivo e Agência Nacional de Águas, haja vista não terem incluído esta demanda tão 123 
requerida pelos membros do Comitê e os atores da bacia, de modo geral. Diante disso, João Damásio 124 
sugeriu que a CTC se manifestasse à Agência Peixe Vivo no sentido de que o estudo IOH não atendeu 125 
às expectativas propostas. Nesse sentido, Maria Socorro informou que foi enviado um ofício (CBHVG 126 
nº 228/2019) à ANA solicitando fosse averiguada a possibilidade de incluir o objeto “alternativas de 127 
construção de pequenos barramentos (soleiras de nível)” no estudo IOH; todavia, ainda não houve 128 
retorno. Diante disso, Maria Socorro propôs que um novo ofício seja enviado reiterando essa 129 
demanda, não atrelada ao contrato realizado pela PROFILL, o qual já está se encerrando. Os membros 130 
aprovaram o encaminhamento. Na sequência, Dirceu Colares ressaltou que a participação no Comitê é 131 
um trabalho voluntário que demanda muito tempo, em face dos diversos compromissos, mas que o 132 
fato de muitas decisões serem tomadas pelos outros entes do sistema sem considerar a manifestação 133 
do Comitê, faz com que todo o esforço despendido perca o efeito, o que desanima. Em consequência, 134 
declarou seu desejo de não mais fazer parte da Diretoria do Comitê. Na sequência, ressaltou a 135 
importância de melhorar a comunicação entre os entes do sistema, a fim de que as decisões tomadas 136 
considerem a manifestação do Comitê. Em conclusão, Dirceu Colares, em reiteração, manifestou que 137 
deseja fazer parte do Comitê apenas como membro e não como presidente, por isso a Diretoria 138 
pretende o quanto antes realizar as eleições. Por fim, sem o mais a tratar, Maria Socorro, 139 
coordenadora da CTC, agradeceu a todos pela participação e encerrou a 1ª reunião extraordinária da 140 
Câmara, em 2020, lavrando a presente ata. 141 
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