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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE  

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DE 2020  

05 de maio de 2020 – Montes Claros/MG 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos cinco dias do mês de maio de 2020, às 08h30, reuniram-se os membros da 1 
Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG), situado na 2 
Praça Lindolfo Laughton, 1.373, Alto São João, Montes Claros/MG, para a Primeira 3 
Reunião Ordinária da Diretoria de 2020, que fora realizada por meio de 4 
videoconferência.  Participaram os seguintes membros: Dirceu Colares 5 

(Presidente) – representante da Fazenda Lagoão; Glauber Vieira de Oliveira (Vice-6 
Presidente) – representante do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 7 
(INEMA); Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho (Secretária) – representante do 8 
Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros/MG; Adalberto Santos Pinto da 9 
Paixão (Secretário-Adjunto da bacia do rio Gorutuba) - representante do Distrito de 10 

Irrigação Gorutuba (DIG); Tatiany Cerqueira Novais Sant’Ana (Secretária-Adjunta da 11 
bacia do rio Verde Pequeno) - representante da Prefeitura Municipal de Mortugaba. 12 
Participaram também: Jannyne Márcia Amorim e Jackson Batista – Escritório CBH 13 

Verde Grande. O presidente do CBH Verde Grande, Sr. Dirceu Colares, iniciou a 14 
reunião desejando boas-vindas aos presentes. Após verificar que o quórum foi 15 
atingido, prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da ata da 1ª Reunião 16 

Extraordinária ocorrida no dia 21 de janeiro de 2020. A ata foi aprovada por quatro 17 
votos favoráveis e uma abstenção de Tatiany Cerqueira, em face de ausência na 18 
reunião em comento. Na sequência, Maria Socorro explanou sobre os informes: 1) 19 

Resultado Final da Avaliação da Agência Peixe Vivo (exercício 2019); 2) Programa 20 
Itinerante Educação Ambiental; 3) Processo Eleitoral para Renovação dos Membros 21 

do Comitê - Aspectos diversos. Em seguida, o Presidente Dirceu Colares fez 22 
algumas considerações em relação ao Processo Eleitoral, informando que gostaria 23 
que o mesmo fosse realizado na data prevista no calendário (outubro/2020), 24 

propiciando a renovação dos membros do Conselho e Diretoria; Maria Socorro 25 
informou que a Agência Nacional de Águas (ANA) enviou ao Conselho Nacional de 26 

Recursos Hídricos (CNRH) documento solicitando direcionamento sobre os 27 
Processos Eleitorais previstos para realização neste ano (2020); e, que, em face 28 

disso, a ANA orientou ao CBH Verde Grande aguardar o pronunciamento do CNRH 29 
para posterior tomada de decisão; Posteriormente explanou sobre os detalhes e 30 

diretrizes do Termo de Referência (TDR) para contratação de empresa especializada 31 
para apoio à realização do processo eleitoral para renovação dos membros do 32 
Comitê, com fornecimento de equipe técnica qualificada, material de divulgação 33 

adequado e uma possível reformulação da identidade visual do Comitê (logomarca); 34 
Dirceu, Glauber, Maria Socorro e Adalberto se manifestaram a favor de manutenção 35 

da logomarca atual, podendo haver harmonização de alguns elementos, haja vista 36 
que o Comitê tem sua identidade construída e uma alteração poderia acarretar a 37 
perda desta identidade consolidada através do tempo com ações efetivas em prol da 38 

conservação e utilização racional dos recursos hídricos da bacia do rio Verde 39 
Grande; Alguns membros solicitaram ainda que a Agência Peixe Vivo detalhe melhor 40 

e explicite para os membros (Diretoria e CTC) a descrição dos produtos a serem 41 
contratados e apresente modelos (exemplares) respectivos, para conhecimento, 42 

analise da qualidade e formado dos produtos a serem contratados inclusive, 43 
solicitaram ao Presidente e Secretária   que façam chegar à Agência Peixe Vivo a 44 
solicitação para apresentação, após pesquisa de mercado, de estimativa detalhada 45 
do custo de contratação por produto, a fim de subsidiar a tomada de decisão da 46 
Diretoria; Glauber questionou como ficaria a questão dos recursos arrecadados 47 
(cobrança e repasses da ANA) e suas aplicações; Maria Socorro fez algumas 48 
considerações a respeito enfatizando que, em virtude das restrições de realização 49 
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de eventos e deslocamento, devido à crise na área da saúde (Pandemia/COVID19), 50 
possivelmente estes recursos ficarão disponíveis no caixa da Agência Peixe Vivo 51 
para serem utilizados no próximo exercício; Glauber solicitou que a Agência Peixe 52 
Vivo apresente a esta Diretoria informações referente à disponibilidade de recursos 53 
e utilização destes no próximo exercício e/ou Gestão, em face da interrupção 54 

motivada pela Pandemia (COVID-19); na sequência Tatiany questionou sobre a 55 
autonomia da Comissão quanto a Deliberações referentes à Operação das 56 
Comportas de Interligação do tronco adutor dos Reservatórios de Estreito e Cova de 57 
Mandioca; relatou ainda ao e-mail enviado pelo Leonardo Franklin Meira de Souza 58 
(2ª SR/BA e membro da comissão) diretamente à COMAR/ANA, solicitando 59 

Anuência para Operação das Comportas; enfatiza que a solicitação foi reiterada 60 
mas, que, até o momento não havia recebido respostas, mesmo sendo a questão 61 
relevante e urgente; na sequência Maria Socorro teceu comentários diversos sobre 62 

assunto, inclusive quanto a forma de encaminhamento dos documentos tanto 63 
diretamente à COMAR/ANA, por Leonardo (CODEVASF)/Comissão de Alocação, 64 
quanto do escritório à Diretoria, o que causou prejuízos no fluxo, todavia enfatizou 65 

que ao receber a reiteração da solicitação via e-mail, também diretamente 66 
encaminhado à COMAR/ANA, realizou diligências junto a COMAR/ANA, objetivando 67 
obter posicionamento da mesma no menor tempo possível, oportunidade em que o 68 

técnico Wilde Gontijo se comprometera  encaminhar o posicionamento nesta 69 
semana em curso; continuando, informou que este Comitê é um Comitê de 70 

integração (unificado) que delibera unicamente sobre toda a bacia federal (MG/BA), 71 
em face disso, solicitou também que todos façam um esforço para que as demandas 72 
pertinentes à Comissão, a recursos hídricos e/ou assuntos correlatos sejam 73 

encaminhados diretamente a este Comitê, seja através da Secretária-Adjunta e/ou 74 
diretamente. Adalberto informou que a ANA está organizando as reuniões de 75 

Alocação de Água 2020/2021 por videoconferência através do aplicativo WhatsApp 76 
com participação máxima de 07 (sete) participantes simultâneos, o que tem 77 

ocasionado preocupação com o fato de poucas pessoas participarem 78 
simultaneamente desse Processo Democrático, bem como de não haver 79 

participação direta do Comitê no processo de divulgação; Maria Socorro sugeriu que 80 
o Adalberto envie oficio ao Comitê solicitando gestão junto a COMAR/ANA para que 81 
todas as informações perpassem pelo CBH Verde Grande para melhor controle, 82 

administração e registro das ações. Nada mais havendo a tratar, o presidente Dirceu 83 
Colares, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, quando então foi 84 

lavrada a presente ata. 85 
 86 
 87 

 88 
 89 

Maria Socorro M. Almeida Carvalho 90 
Secretária do CBH Verde Grande 91 

 92 
 93 
 94 

Dirceu Colares de Araújo Moreira 95 
Presidente do CBH Verde Grande 96 

 97 
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