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ASSUNTOS TRATADOS 

 

 
PARTICIPANTES: Maria Socorro Almeida Carvalho (Secretária do CBH Verde Grande); Tânia Dias 

(Superintendência de Apoio ao SINGREH – SAS/ANA); Sílvio Santos (Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos- INEMA), Rúbia Mansur (Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo); Leandro 
Calil (Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM); Jackson Batista (Secretaria Executiva CBH 
Verde Grande) e Jannyne Amorim (Secretaria Executiva CBH Verde Grande/Agência Peixe Vivo). 

 
JUSTIFIVATIVAS DE AUSÊNCIA: Rafael Chaves (IBAMA – representante poder público CBHVG) e João 

Damásio Frota (Fazenda Aguapé – representante usuário CBHVG) 
 

 
1. A Sra. Maria Socorro Carvalho deu início à reunião agradecendo a participação de todos. Dando 

continuidade às discussões sobre o Capítulo VI que trata das atribuições dos membros do Comitê, 
os participantes se debruçaram primeiramente sobre as atribuições do Secretário Executivo. Nesse 
sentido, foi mencionado que o exercício das competências da secretaria executiva ocorre com 
apoio da entidade delegatária. 
 

2. Na sequência, o GT debateu acerca das atribuições dos Secretários Adjuntos da bacia do rio 
Gorutuba e da bacia do rio Verde Pequeno. Nesse momento, Maria Socorro comenta que as 
secretarias adjuntas devem estar subordinadas à secretaria executiva para que todos os 
encaminhamentos e demandas cheguem ao conhecimento do presidente. Segundo ela, isso 
contribui para a melhor integração dessas instâncias do Comitê, além de fortalecê-lo diante dos 
entes do SINGREH (Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos). 

 
3. A seguir, ao discorrer sobre a criação, competências e funcionamento de uma Comissão Gestora 

para o rio Verde Grande, Maria Socorro menciona que esta também deve estar ligada à secretaria 
executiva. Prontamente, Jannyne Amorim comentou que não enxergava um espaço para esta 
Comissão no âmbito das atividades práticas do Comitê. Ela lembrou aos presentes que foi 
instituída a pedido da ANA, por meio da indicação da CTC e Diretoria, uma Comissão para tratar 
exclusivamente da Alocação de Água do sistema hídrico Verde Grande no período de 2020/2021. 
Complementou ainda que esta comissão difere das Comissões Gestoras do rio Gorutuba (CGG) e 
do rio Verde Pequeno (CGVP), uma vez que as atribuições destas são muito mais amplas. Por 
isso, ela sugere que o GT reveja a criação desta Comissão. Tânia Dias concordou e mencionou 
que as CGG e CGVP foram criadas para serem a primeira instância para todas as demandas de 
gestão hídrica das suas respectivas bacias e que discutir e deliberar sobre a Alocação de Água é 
uma das muitas atribuições das comissões.  

 
4. Por fim, os membros discutiram sobre as atribuições da Câmara Técnica Consultiva (CTC). Um 

ponto bastante debatido foi quanto ao número de componentes da CTC, que atualmente são 20 
(vinte). Segundo os presentes, a experiência tem mostrado que esse número é grande, dificultando 
a paridade da representação e até mesmo o alcance do quórum. Foram sugeridos números como 

 



13 (treze) ou 15 (quinze) membros, e que essa questão voltará a ser discutida quando o GT se 
debruçar sobre o ponto do RI que especifica a composição das instâncias do Comitê.  

 
5. Sem o mais a tratar, a secretaria do CBH Verde Grande agradeceu a todos pela participação e 

encerrou a 8ª reunião do Grupo de Trabalho do Regimento Interno. 
 

 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
1. Enviar as alterações aprovadas e pontos discutidos na reunião. Responsável: escritório CBH 

Verde Grande. 
 

2. A próxima reunião ficou agendada para o dia 06 de agosto, a partir das 09h00min. 
 

 
 

 
 

Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho 
Secretária Executiva do CBH Verde Grande 

  
 

 
 

 
 

 


