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ASSUNTOS TRATADOS 

 

 
PARTICIPANTES: Maria Socorro Almeida Carvalho (Secretária do CBH Verde Grande); Rúbia Mansur 

(Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo), Tânia Dias (Superintendência de Apoio ao 
SINGREH – SAS/ANA), Glauber Oliveira Vieira e Sílvio Santos (Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos- INEMA), Leandro Calil (Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM), Rafael 
Macedo Chaves (IBAMA – Poder Público – CBH Verde Grande), João Damásio Frota (Usuário – 
CBH Verde Grande), Jackson Batista (Secretaria Executiva CBH Verde Grande) e Jannyne Amorim 
(Secretaria Executiva CBH Verde Grande/Agência Peixe Vivo). 

 
 

1. A Sra. Maria Socorro Carvalho deu início à reunião agradecendo a participação de todos. 
Prontamente, fez uma contextualização sobre a necessidade de alterações no Regimento Interno, 
enfatizando as lacunas sobre a organização e funcionamento do CBH Verde Grande. Ademais, 
mencionou as implicações do trabalho do GT para o Processo Eleitoral de renovação de membros, 
previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano. 
 

2. Logo após, a Sra. Tânia Dias solicitou que fosse feito um resumo dos assuntos discutidso nas 
duas primeiras reuniões que aconteceram no escritório do Comitê. Prontamente, Maria Socorro 
informou que nestas reuniões, Rafael Chaves e ela pontuaram algumas propostas de alteração no 
RI, as quais serão posteriormente apresentadas ao GT para apreciação. Afirmou ainda que o 
objetivo das reuniões, ao adiantar as discussões, foi maximizar a efetividade do trabalho do GT. 

 
3. Neste momento, o Sr. Rafael Chaves sugeriu que a dinâmica de trabalho adotada para o GT fosse 

a escolha de duas pessoas como relatoras a fim de que elas se debruçassem sobre os principais 
pontos do RI que merecem maior atenção, segundo o julgamento de todos os membros. Em posse 
desse documento primário, os relatores trariam para discussão, contribuição e, por último, 
validação/revogação do GT. Argumentou ainda que esse formato de trabalho é mais produtivo do 
que a discussão ponto a ponto, que pode ser bastante morosa e não consensual. O Sr. Glauber 
Vieira concordou com a colocação de Rafael Chaves. A Sra. Tânia Dias, por sua vez, mostrou-se 
não favorável a essa forma de trabalho, pois entende que o GT deve se debruçar sobre todo o RI e 
não apenas sobre alguns pontos específicos. Em resposta, Rafael esclareceu que a proposta 
apresentada não pretende avaliar somente alguns itens do RI, apenas traz uma forma de organizar 
melhor o trabalho. Tânia Dias enfatizou que, com base na experiência com outros comitês de 
bacia, sugere que cada um faça suas contribuições e elas sejam discutidas no grupo, mediante 
uma agenda de reuniões. Essa forma, complementou, será inevitavelmente mais trabalhosa, 
porém resultará em um documento mais robusto. 

 
4. A seguir, a Sra. Jannyne Amorim fez uma apresentação geral sobre o Regimento Interno do CBH 

Verde Grande, trazendo uma abordagem comparativa com os regimentos dos Comitês do rio São 
Francisco e rio das Velhas. Ao longo da apresentação, os participantes já puderam discutir alguns 
pontos do RI, a saber: criação de uma Diretoria Executiva, previsão de custeio para membros da 

 



Diretoria, prazos para convocações das reuniões, determinação de quórum, funcionamento das 
Comissões Gestoras e Câmara Técnica, formas de manifestação do Comitê, aspectos da 
composição, dentre outros. 

 
 

5. Concluídas as colocações, definiu-se que o escritório enviará o RI, na íntegra, organizado na forma 
de um quadro comparativo para que cada membro do GT faça suas contribuições e as mesmas 
sejam, posteriormente, discutidas para validação ou revogação. 
 

6. Sem o mais a tratar, Maria Socorro agradeceu a todos pela participação e encerrou a 3ª reunião do 
Grupo de Trabalho do Regimento Interno. 

 
 

 
 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
1. Enviar o Regimento Interno do CBH Verde Grande na forma de um quadro comparativo, com 

espaço para inserção das contribuições dos membros em cada um dos capítulos ou assuntos. 
Responsável: Jannyne Amorim; Prazo: 08/06/2020. 
 

2. As próximas reuniões ficaram definidas para os dias 22 e 29 de junho, a partir das 09 horas. 
 

 
 

 
 

Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 

  
 

 
 

 
 

 


