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Aos três (03) dias do mês de março do ano de 2020, às 08h30, reuniram-se os membros 1 

da Câmara Técnica Consultiva (CTC), na sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 2 

Verde Grande (CBHVG), situada na Praça Lindolfo Laughton, 1.373, Alto São João, 3 

Montes Claros/MG. Participaram os seguintes membros: Maria Socorro Mendes 4 

Almeida Carvalho – Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros (videoconferência); 5 

Mônica Maria Ladeia – COPASA; Flávio Gonçalves Oliveira – Sindicato dos Produtores 6 

Rurais de Montes Claros; Laila Tupinambá Mota – FIEMG; João Damásio Frota Machado 7 

Pinto – Fazenda Aguapé;  Adalberto Santos Pinto da Paixão – Distrito de Irrigação 8 

Gorutuba (DIG); Juvenal Mendes Oliveira – Sindicato Rural dos Produtores Rurais de 9 

Montes Claros; Edson de Oliveira Vieira – UFMG; Horácio Cristo Barbosa – Consórcio 10 

União da Serra Geral; Wesley Mota França – IGAM; Paulo Bina Fonyat de Lima – Fazenda 11 

Rio Verde; Glauber Vieira de Oliveira – INEMA; Rômulo Labate – Sociedade Rural de 12 

Montes Claros e João Batista Ribeiro da Silva Reis – EPAMIG. Participaram os 13 

seguintes convidados: Célia Froes – Agência Peixe Vivo; Tiburtino José de Souza 14 

Oliveira – COPASA Janaúba; Jannyne Amorim e Jackson Batista – Secretaria Executiva do 15 

CBH Verde Grande. Justificaram ausência: Domênico Morano Junior – CODEVASF; 16 

Renan Laughton Milo – UNIMONTES; Rafael Macedo Chaves – IBAMA; Luiz Henrique 17 

Garcia – Fazenda Flores Urandi/BA e Tatiany Cerqueira Novais Sant’Ana – Prefeitura 18 

Municipal de Mortugaba. O Sr. Glauber Vieira, vice-presidente do CBH Verde Grande 19 

iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes. Após verificar que o quórum foi 20 

atingido, prontamente submeteu à Câmara a apreciação da ata da 6ª Reunião Ordinária 21 

ocorrida no dia 10 de dezembro de 2019. A ata foi aprovada por unanimidade. Na 22 

sequência, foram dados os informes: 1) Horácio Cristo informou que o Sr. Rafael Chaves 23 

fez contato com o Promotor Daniel Piovanelli com o intuito de agendar uma reunião para 24 

tratar do material apresentado pela Mineradora Riacho dos Machados, com enfoque no 25 

atendimento às solicitações feitas pelo CBH Verde Grande. O GT MRDM está, portanto, 26 

aguardando retorno quanto à definição da data da reunião. Neste momento, a Sra. 27 

Mônica Ladeia solicitou ao escritório, o envio desse material, via e-mail, para que ela 28 

pudesse avaliar e fazer contribuições que possam auxiliar o GT. Os membros 29 

concordaram com o encaminhamento; 2) Sobre o material enviado pela Copasa 30 

concernente ao monitoramento da qualidade da água do rio Gorutuba, Mônica Ladeia 31 

informou que a Copasa faz um controle específico de análises semestrais em um único 32 

ponto próximo à área de captação. As principais análises feitas são de detecção de 33 

metais, cianobactérias e algas. Segundo ela, os resultados não apontam qualquer 34 

inconformidade, no entanto, como o local de amostragem está muito distante do ponto 35 

de descarga da MRDM, é possível que as análises não representem a realidade, uma vez 36 

que esse material pode estar sendo sedimentado ou ainda sendo absorvido e acumulado 37 

em animais, principalmente peixes. Assim sendo, Mônica frisou que a rede de 38 

monitoramento deveria ser ampliada para que se tenham resultados mais fidedignos. 39 

Célia Fróes sugeriu que o Wesley França, representante do IGAM, busque informações 40 

acerca dos pontos de monitoramento no rio Gorutuba feitos pelo órgão. A partir daí o 41 

CBH Verde Grande deverá avaliar a necessidade de solicitar a ampliação da rede de 42 

monitoramento da qualidade da água do rio Gorutuba. O encaminhamento foi aprovado. 43 

A seguir, os presentes discutiram sobre a necessidade de se ter um banco de dados de 44 

fácil acesso que integra as informações das redes de monitoramento das diferentes 45 

instituições; 3) O Sr. Adalberto Santos, Secretário-Adjunto e Coordenador da Comissão 46 

Gestora do Gorutuba comunicou que em 19 de novembro de 2019, membros do CBH 47 

http://www.verdegrande.org.br/
mailto:cbhverdegrande@gmail.com


 

 

 

Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande  

Praça Lindolfo Laughton, nº1373, Bairro Alto São João, Montes Claros/MG 

Tel.: 38.3213-0647 Site: www.verdegrande.org.br  E-mail: cbhverdegrande@gmail.com  

 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

VERDE GRANDE 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 

CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 

REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020 – MONTES CLAROS/MG 

 

Verde Grande e convidados reuniram-se com a Diretora do IGAM, Marília Melo. Nesta 48 

ocasião, foi mencionada a possibilidade de custeio da obra de readequação dos canais do 49 

Distrito de Irrigação Gorutuba (DIG) com recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e 50 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais (Fhidro). A obra é 51 

composta por duas etapas e visa à maximização da eficiência de distribuição de água do 52 

perímetro na ordem de 60% para 90%. Com base nisso, ele mesmo encaminhou um 53 

ofício ao presidente do CBH Verde Grande, Sr. Dirceu Colares, juntamente com o projeto 54 

executivo elaborado pela CODEVASF, apresentando a proposta e aferindo sobre os 55 

trâmites para custeio da obra. Sobre o assunto, Maria Socorro explicou que a Marília foi 56 

convidada para comparecer na presente reunião, momento em que seria apresentada a 57 

proposta. Todavia, a mesma informou sobre a indisponibilidade de comparecer e pediu 58 

que fosse feito novo contato após o período de carnaval. Maria Socorro afirmou que o 59 

escritório deverá fazer novo contato ainda nesta semana. Posteriormente, os membros 60 

discutiram sobre a natureza dos projetos que podem ser custeados com recursos do 61 

Fhidro, bem como as instituições que podem pleitear esses recursos. Após diversas 62 

ponderações, Célia Fróes recomendou que a secretaria do CBH Verde Grande convide um 63 

representante do IGAM para apresentar em uma próxima reunião da CTC os trâmites 64 

para utilizar esses recursos, qual o valor disponível para cada linha de ação dentre outras 65 

questões relevantes. Os membros concordaram com o encaminhamento. Neste 66 

momento, o Sr. Rômulo Labate pontuou que por lei a Copasa também deve aplicar parte 67 

de sua receita para a recuperação da bacia hidrográfica na qual se faz captação. 68 

Prontamente, Mônica respondeu que a Copasa cumpre esse quesito legal através do 69 

programa socioambiental Pró Mananciais, e sugeriu ainda que as ações do programa na 70 

bacia do Verde Grande sejam incluídas como ponto de pauta da próxima reunião para 71 

que todos tenham conhecimento. O encaminhamento foi aprovado; 4) Horácio Cristo, 72 

coordenador do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, explanou sobre a 3ª 73 

Reunião Ordinária do Grupo que ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2020. Relatou ainda 74 

que nesta reunião, os membros revisaram as competências do GACG, descritas na 75 

Deliberação CBHVG 070/2019 e ainda, houve a apresentação dos Relatórios de Gestão 76 

referentes ao exercício 2019, feita por Célia Fróes. Horácio concluiu dizendo que o GACG 77 

reuniu-se por videoconferência, com a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão 78 

da Agência Nacional de Águas no dia 20.02.2020, e que, de modo geral, o CBH Verde 79 

Grande foi bem avaliado quanto às ações desenvolvidas, bem como a Agência Peixe Vivo, 80 

no âmbito das competências de Entidade Delegatária. Célia Fróes relembrou que o GACG 81 

deve apresentar o Relatório de Atividades do ano de 2019 na próxima plenária; 5) A Sra. 82 

Jannyne Amorim informou sobre a Campanha de Regularização dos Usos no rio Verde 83 

Grande, promovida pela ANA, ocorrida dos dias 03 a 06 de fevereiro e aproveitou para 84 

dar conhecimento a todos sobre a Agenda de Reuniões de Alocação de Água, 2020-2021. 85 

Prontamente, Célia Fróes recomendou que a mesma fosse publicada no sítio eletrônico 86 

do CBH Verde Grande; 6) Célia Fróes apresentou à CTC o estado atual de execução dos 87 

dois estudos que compõem o Plano de Trabalho Específico (PTE) do Contrato de Gestão 88 

083/2017ANA: o Manual Operativo do Plano e o Estudo de Alternativas de Incremento de 89 

Oferta Hídrica. De acordo com ela, o primeiro já foi concluído e seu produto final será 90 

apresentado na próxima plenária do CBH Verde Grande. Já o segundo, teve início na data 91 

de 12/08/2019 com duração de 10 meses. Complementou ainda que já foram entregues 92 

e aprovados os produtos 1 e 2, e os produtos 3, 4 e 5 que trazem um inventário para a 93 

construção de barramentos na bacia, ainda estão em análise pela ANA. Célia Fróes 94 
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informou também que as oficinas participativas para discussão e validação dos produtos 95 

3, 4 e 5 estão previstas para os dias 26/03 e 16/04 do presente ano. Neste momento, 96 

Mônica Ladeia questionou se esses produtos serão submetidos à análise da CTC. Célia 97 

Fróes respondeu que não existe essa previsão no TDR e que esses produtos recebem o 98 

parecer final da ANA. Porém, ela salientou, as oficinas serão o momento para que os 99 

membros da CTC e do Comitê façam suas considerações. Ainda assim, Mônica propôs 100 

que a CTC se reúna para discutir os produtos antes da Oficina do dia 26/03, haja vista a 101 

relevância do assunto para a bacia do Verde Grande. Os membros concordaram com o 102 

encaminhamento, de modo que ficou definida uma reunião extraordinária da Câmara 103 

para o dia 25/03, no período vespertino. Assim sendo, Célia Fróes comprometeu-se a 104 

enviar os produtos 3, 4 e 5 via e-mail para os membros da CTC; 7) Célia informou ainda 105 

que o projeto “Elaboração de Diagnóstico e Projeto Básico de Conservação de Recursos 106 

Hídricos em uma Parcela da Bacia Hidrográfica do rio Juramento”, o qual é custeado com 107 

recursos da cobrança (Fonte 116), encontra-se com 25% do cronograma cumprido e a 108 

previsão de conclusão é de abril/2020. Ela finalizou informando que os produtos 1 e 2 109 

deste projeto já estão disponíveis no site; 8) Maria Socorro informou que o Grupo de 110 

Trabalho responsável por revisar o Regimento Interno do CBH Verde Grande está 111 

aguardando o pronunciamento do IGAM quanto à proposta de remodelagem dos Comitês 112 

de Bacia para dar continuidade ao trabalho. Segundo ela, um novo contato será feito 113 

nesta semana; 9) Jannyne explicou para os presentes que a Reunião Plenária do CBH 114 

Verde Grande estava inicialmente agendada para o dia 02/04/2020, mas foi adiada para 115 

o dia 15/04/2020, em virtude do Treinamento para a Equipe Peixe Vivo que ocorrerá no 116 

dia 02 de abril; 10) Adalberto Santos declarou que o CBH Verde Grande solicitou 117 

intervenção ao Ministério Público de Janaúba por meio do ofício CBHVG nº 76/2019, para 118 

averiguar o lançamento de resíduos em desacordo com a legislação causando poluição no 119 

rio Gorutuba. O MP respondeu via Ofício 26/2020/3ªPJ que o caso está sendo apurado e 120 

já foi ajuizada uma ação civil contra os responsáveis. Maria Socorro complementou 121 

informando que um novo ofício (71/2020/3ªPJ) foi enviado pelo MP na semana passada, 122 

apontando um empreendimento como responsável e informando ainda que foi aplicado 123 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Maria Socorro destacou que o Comitê 124 

buscará ter acesso ao conteúdo desse TAC, para dar ciência aos membros e continuar 125 

acompanhando o processo; 11) Maria Socorro informou que em atendimento às muitas 126 

propostas já feitas nas reuniões do Comitê está sendo articulado um Projeto Itinerante 127 

de Educação Ambiental que contará com a contribuição de diversas instituições parceiras. 128 

Vários membros posicionaram-se otimistas com o Projeto e dispostos a contribuir. Sobre 129 

o assunto, o Sr. João Batista indagou qual era o teto orçamentário disponível para 130 

realização desse Projeto. Imediatamente, Célia Fróes respondeu que o valor é de R$ 131 

50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, ressaltou a necessidade de se elaborar o Termo 132 

de Referência para melhor se delinear os objetivos e aplicação dos recursos. Maria 133 

Socorro solicitou então, que a Agência Peixe Vivo disponibilizasse um modelo de Termo 134 

de Cooperação para que os proponentes do Projeto pudessem se embasar. Célia Fróes 135 

comprometeu-se a enviar. Na sequência, Glauber propôs a inversão dos temas de pauta 136 

e os membros aprovaram. Desse modo, Célia Fróes retomou a palavra para abordar 137 

sobre a proposta de readequação do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do CBH Verde 138 

Grande para o ano de 2020, o que se justifica em razão da elevação não prevista da 139 

receita da arrecadação com a cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio 140 

Verde Grande. Ela explicou que segundo a Nota Informativa ANA nº 1/2018/CSCOB/SAS, 141 
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haveria uma previsão inicial de arrecadação anual da ordem de R$ 82.000,00 (oitenta e 142 

dois mil reais), posteriormente alterada para R$ 92.000,00 o que permitiria uma 143 

disponibilidade de investimentos (92,5%) estimada em cerca de R$ 85.983,00 (oitenta e 144 

cinco mil e novecentos e oitenta e três reais). Contudo, tal expectativa de arrecadação foi 145 

superada no ano de 2019, quando a arrecadação foi da ordem de R$ 194.000,00 (cento 146 

e noventa e quatro mil reais). Célia Fróes explicou, para o ano de 2020, existe a previsão 147 

de se arrecadar aproximadamente R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). 148 

Esse valor, acrescido ao saldo remanescente, resultará em um valor previsto em torno de 149 

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para ser investido na bacia. Com base 150 

nesse contexto, a Agência Peixe Vivo traz a seguinte proposta de alocação desse valor: 151 

Rubrica I.3.1.1 (013) - Apoio às atividades de mobilização para renovação dos 152 

membros do CBH Verde Grande: R$ 70.000,00; Rubrica I.3.1.2 (014) - Apoio à 153 

participação e realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, oficinas, seminários e 154 

outros eventos: R$ 50.000,00; Rubrica I.3.1.3 (015) - Plano continuado de educação, 155 

mobilização social e comunicação do CBH Verde Grande: R$ 40.000,00; Rubrica 156 

II.2.1.1 (019) - Estudos para implantação de projetos de "produção de água": R$ 157 

47.000,00; Rubrica III.2.1.1 (025) - Elaboração de estudo sobre barramentos e 158 

regularização de vazões na bacia hidrográfica do Verde Grande: R$ 143.000,00. Os 159 

membros questionaram o valor aplicado para a contratação da empresa de mobilização 160 

para as Eleições de Membros do Verde Grande. Em contrapartida, Célia Fróes fez uma 161 

breve explanação sobre o TDR, para contratação desta empresa, destacando as 162 

atribuições, prazos e procedimentos a serem cumpridos para o Processo Eleitoral, 163 

demonstrando que o valor pode ainda não ser suficiente. Ainda assim, ela propôs o 164 

remanejamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da contratação da empresa mobilizadora 165 

para o Projeto de Educação Ambiental. Célia explicou também que posteriormente, pode 166 

haver remanejamento de uma rubrica para outra, mas que os valores precisam estar 167 

legalmente previstos no PAP. Após algumas ponderações, os membros recomendaram 168 

que a proposta de readequação do PAP para o ano de 2020 seja encaminhado nestes 169 

moldes para o Plenário. Na sequência, Glauber leu as justificativas dos membros que não 170 

compareceram à reunião. Dando prosseguimento à pauta, Edson Vieira, representando o 171 

Grupo de Trabalho “Outorgas/Rebaixamento da Régua”, iniciou a apresentação do 172 

Parecer Técnico que trata da diminuição abrupta da vazão do rio Verde Grande no Ponto 173 

de Controle 3, atestado pela diferença do nível da régua na estação fluviométrica 174 

Fazenda Alegre (Médio Superior Verde Grande), no período de 1º a 8 de maio de 2019. O 175 

CBH Verde Grande solicitou via ofício (125/2019) que a Superintendência de Fiscalização 176 

da ANA (SIF) averiguasse a (s) causa (s) da anormalidade, uma vez que nesse período 177 

os usos sazonais deveriam ser interrompidos, em conformidade com o Marco Regulatório 178 

vigente. O Sr. João Damásio, membro do GT, informou que Técnicos da ANA foram ao 179 

local e lacraram, à época, as bombas que estavam em funcionamento. Ainda assim, o GT 180 

recomendou que o CBH Verde Grande solicitasse apoio ao Ministério Público para essa 181 

fiscalização se repita que a cada ano, a partir do dia 1º de maio, de modo que as bombas 182 

de outorgas sazonais sejam lacradas e que seja dado conhecimento à ANA. O escritório 183 

do CBH Verde Grande ficou incumbido de solicitar à SIF/ANA uma cópia do documento 184 

relacionado à fiscalização no local do ocorrido, bem como de fazer as correções no texto 185 

do Parecer e encaminhar para os membros do GT. Logo após, iniciou-se a discussão 186 

sobre a implantação da cobrança pelo uso de Recursos Hídricos no Estado de Minas 187 

Gerais, instituída pelo Decreto 47.860 de 07 de fevereiro de 2020. Segundo Célia Fróes, 188 
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a metodologia e valores da cobrança serão delineados pelos Comitês e regulamentados 189 

pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). Ela explicou que embora o CBH 190 

Verde Grande tenha aprovado a cobrança em toda a bacia por meio da Deliberação 191 

CBHVG 50/2017, os procedimentos para cobrança dos rios afluentes e poços ainda não 192 

foram regulamentados, o que precisa ser feito em um prazo de 2 (dois) anos. Nesse 193 

sentido, Edson Vieira pontuou que o Comitê já deve se organizar para discutir a 194 

metodologia da cobrança, uma vez que caso não haja essa articulação, o próprio Estado 195 

definirá essa metodologia. Por fim, Maria Socorro explicou que Dirceu Colares, presidente 196 

do CBH Verde Grande, solicitou ao presidente do CBH São Francisco, Sr. Anivaldo 197 

Miranda, a realização de uma Oficina com o tema Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, 198 

nos moldes da que foi realizada em Petrolina/PE, em novembro de 2019. A solicitação foi 199 

aprovada e está prevista para acontecer em agosto de 2020. Sendo assim, foi proposto 200 

aos membros da Câmara que façam sugestões de temas a serem tratados no evento, 201 

com indicação de possíveis palestrantes. Os membros manifestaram-se otimistas com a 202 

proposta e comprometeram-se a enviar as sugestões via e-mail até a próxima semana. 203 

Desse modo, sem o mais a tratar, Glauber Vieira agradeceu a presença e participação de 204 

todos, deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva do 205 

Comitê do rio Verde Grande do ano de 2020. 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

Maria Socorro M. Almeida Carvalho 211 

Secretaria Executiva e Coordenadora da CTC do CBH Verde Grande 212 

   213 

 214 

 215 

Dirceu Colares A. Moreira 216 
Presidente / CBH Verde Grande 217 
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