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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 

“DIRETORIA” 
26 de novembro de 2020 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2020, às 09h00, reuniram-se os membros da 1 

Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG) para a 4ª Reunião 2 

Ordinária do ano de 2020, realizada por meio de videoconferência. Participaram os seguintes 3 

membros: Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho (Secretária) – representante do Sindicato 4 

dos Produtores Rurais de Montes Claros/MG; Adalberto Santos Pinto da Paixão (Secretário-5 

Adjunto da bacia do rio Gorutuba) - representante do Distrito de Irrigação Gorutuba (DIG); 6 

Tatiany Cerqueira Novais Sant’Ana (Secretária-Adjunta da bacia do rio Verde Pequeno) - 7 

representante da Prefeitura Municipal de Mortugaba; Estiveram ausentes: O Vice-Presidente, 8 

Glauber Vieira de Oliveira, cuja justificativa se fundou em reunião funcional coincidente e 9 

também o Presidente Dirceu Colares, cuja ausência fora imposta por imprevistos inerentes à 10 

saúde, autorizando, por consequência a realização da reunião. Participaram também: Célia 11 

Fróes, Rubia Mansur e Jacqueline Fonseca - Agência Peixe Vivo; Tânia Dias – Agência Nacional de 12 

Águas e Saneamento Básico (ANA); Jannyne Amorim e Jackson Batista - Secretaria Executiva do 13 

CBH Verde Grande. A Secretária do CBH Verde Grande (CBHVG), Maria Socorro, apesar das 14 

ausências, mas certificando-se da existência de quórum, iniciou a reunião desejando boas-vindas 15 

aos presentes; na sequência submeteu à Diretoria a apreciação da Ata da 3ª Reunião Ordinária 16 

da Diretoria ocorrida no dia 03 de novembro de 2020; Sem manifestações contrárias, a Ata foi 17 

aprovada por unanimidade; Em seguida, Maria Socorro prestou informações inerentes ao 18 

primeiro Informe constante da Pauta, qual seja: 1) Aprovação da Lei Municipal nº 1.608/2020, 19 

que dispõe sobre a criação do "Programa Municipal de Conservação de Recursos Hídricos e 20 

Solos” no âmbito do Município de Juramento/MG (Ação para Implementação do “Programa 21 

Produtor de Água”); de forma complementar Célia Fróes informou que entrou em contato com 22 

representantes do Grupo A.R.G. e os mesmos concordaram em aportar o recurso referente ao 23 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a SEMAD e o Grupo A.R.G., para ser 24 

aplicado em ações inerentes ao Projeto Águas do Verde Grande (“Programa Produtor de Água”), 25 

na bacia do rio Juramento; informando também que todas as providencias necessárias já estão 26 

sendo adotadas; 2) Logo apos, Célia Fróes discorreu sobre o status do processo de contratação 27 

de empresa especializada na prestação de serviços de Comunicação Social para o CBH Verde 28 

Grande, e sobre 3) o status do processo de contratação de empresa especializada para 29 

elaboração dos estudos de viabilidade inerentes ao Projeto Básico da barragem Água Limpa; na 30 

sequência Tânia Dias discorre sobre o INFORME 4, informando que em atendimento ao 31 

indicador 4 do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 083/ANA/2017, será realizada, a 32 

Avaliação da Agência Peixe Vivo pelos membros do CBH Verde Grande; na oportunidade 33 

explicou também que o formulário será disponibilizado de forma online e solicitou apoio do 34 

escritório CBH Verde Grande para incentivar os membros a responderem a avaliação; 35 

Prosseguindo com a pauta, Celia Fróes fez uma breve explanação sobre as ações desenvolvidas 36 

pela Agência Peixe Vivo, inerentes ao CBH Verde Grande, no ano de 2020, pontuando as 37 

características atípicas deste ano, decorrente da Pandemia provocada pelo novo Coronavírus 38 

(Covid-19), que provocou a necessidade de adaptação a uma nova realidade com maior 39 

utilização das ferramentas virtuais para realização das atividades da Agência e do Comitê; 40 

concluiu parabenizando a capacidade técnica, postura e iniciativa de toda a equipe do Comitê na 41 

atual Gestão; Rubia Mansur ratificou a fala da Sra. Célia Fróes pontuando as principais 42 

dificuldades enfrentadas neste ano e as projeções de execução das atividades para o 1ª 43 

semestre de 2021; retomando a palavra, Tânia Dias ressaltou a proatividade e empenho de toda 44 

equipe do Comitê na adaptação à nova realidade imposta pela Pandemia, principalmente pela 45 

realização das reuniões e execução das atividades pertinentes às competências do CBHVG; 46 

Adalberto Santos ressaltou o posicionamento atuante e combativo do Comitê e falou da 47 

satisfação que é fazer parte desta equipe e do esforço mutuo empregado junto ao escritório 48 
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para realização das reuniões e prosseguimento aos encaminhamentos gerados nas reuniões da 49 

Comissão Gestora da Bacia do Gorutuba (CGG); Maria Socorro explanou sobre sua trajetória no 50 

Comitê deste a mobilização para sua criação, bem como sobre a sua trajetória no setor publico 51 

cuja vivência lhe permite identificar os obstáculos pertinentes ao sistema publico; ressaltou que 52 

apesar de todas as dificuldades o Comitê está se consolidando, já que é um processo em 53 

construção; falou também da necessidade de fortalecimento da Instituição Comitê perante os 54 

Órgãos Públicos, Instituições e Sociedade como um todo, para que os projetos do CBHVG, a 55 

exemplo do Projeto Águas do Verde Grande (“Programa Produtor de Água”) e o “Plano de 56 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande”, dentre outros, possam ser 57 

implementados e gerem resultados positivos para a Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande a 58 

médio e longo prazo; Ressaltou ainda a importância da nova Gestão dar prosseguimento aos 59 

trabalhos e projetos já iniciados, realizando as ações de manutenção dos mesmos para que o 60 

CBHVG ganhe cada vez mais força, voz e reconhecimento como o Parlamento das Águas; 61 

Enfatizou a evolução da equipe do escritório referente ao entendimento sobre o funcionamento 62 

da instituição Comitê e suas instâncias, embora ainda haja espaço para uma evolução maior; 63 

Falou sobre a importância da relação do CBHVG com a Agência Peixe Vivo, que está em um 64 

processo crescente de aperfeiçoamento e tem prestado suporte (como Agência Delegatária) 65 

técnico-administrativo fundamental para o perfeito funcionamento do Comitê; Falou do 66 

relacionamento com a  Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) que vem gerando 67 

bons frutos para a Bacia, tanto pelo suporte técnico, quanto pelo aporte financeiro para 68 

execução de projetos, manutenção da Agência Delegatária e do escritório do CBHVG, dentre 69 

outros; Maria Socorro enfatizou também a proatividade, idoneidade e credulidade de alguns 70 

membros do CBHVG junto ao Ministério Publico, Órgãos Públicos e Instituições que agrega 71 

muito valor aos trabalhos e projetos do Comitê; Falou da importância da celebração do Termo 72 

Aditivo ao Contrato de Gestão 083/ANA/2017 e permanência da Agência Peixe Vivo como 73 

Agência Delegatária, inicialmente pelos próximos 02 (dois) anos, além de ressaltar sua 74 

expectativa quanto à implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no Estado de 75 

Minas Gerais e quiçá a permanência da Agência Peixe Vivo com Agência Delegatária, após a 76 

implantação; Ressaltou o trabalho desenvolvido pela Sra. Tatiany Cerqueira, Coordenadora da 77 

Comissão da Bacia do rio Verde Pequeno (CGVP) e do Sr. Adalberto Santos, Coordenador da 78 

Comissão da Bacia do Gorutuba (CGG), que estão fazendo um bom trabalho, dando mais vigor 79 

aos trabalhos/atividades das suas respectivas Comissões; Falou do positivo estreitamento da 80 

relação do CBHVG com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e da agilidade da 81 

comunicação após a implantação do Sistema Eletrônico de Informações do Estado (SEI/MG); 82 

Ressaltou que a atual gestão está trabalhado para finalizar todos os encaminhamentos 83 

pendentes,  deixando somente os extremamente necessários para a próxima gestão dar 84 

continuidade; Jannyne Amorim ratificou a fala da Sra. Maria Socorro em relação à evolução da 85 

equipe do escritório, o que tem maximizado a qualidade e tempo de execução/atendimento das 86 

atividades/demandas; Jackson Batista ratificando a fala da Sra. Jannyne Amorim, ressaltou o 87 

amadurecimento/evolução da equipe do escritório em relação ao entendimento do 88 

funcionamento de um Comitê, e reafirmou o compromisso da equipe de estar sempre buscando 89 

aprender cada dia mais, para atender as demandas da melhor forma possível; Rubia Mansur fez 90 

uma breve contextualização em relação ao “Planejamento Anual de Atividades” para o ano de 91 

2021, do CBHVG, ressaltando a importância do cumprimento das metas em atendimento ao 92 

indicador 1 “Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do Comitê de 93 

Bacia Hidrográfica – CBH e de suas instâncias pela entidade Delegatária” do Programa de 94 

Trabalho; Na seguencia Jannyne Amorim apresentou aos presentes à proposta do Planejamento 95 

Anual de Atividades; Após intensa discussão sobre as diretrizes constantes no Termo Aditivo ao 96 
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Contrato de Gestão 083/ANA/2017, Anexo II, Indicador 1 e várias contribuições, ficou aprovado 97 

pela Diretoria que as Reuniões do Comitê (Plenárias e das instâncias), se realizarão nas seguintes 98 

datas e formatos, a saber: 1) Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinária: a) 1ª Reunião 99 

Ordinária, no dia 04.06.2021, de forma presencial; b) 2ª Reunião Ordinária, no dia 08.12.2021, 100 

de forma presencial; c) 1ª Reunião Extraordinária, no dia 04.06.2021 (Posse de Membros e 101 

Eleição de Diretoria), de forma presencial; 2) Reuniões Ordinárias de Diretoria: d) 1ª Reunião 102 

Ordinária, no dia 09.03.2021, de forma virtual; e) 2ª Reunião Ordinária, no dia 04.05.2021, de 103 

forma presencial; f) 3ª Reunião Ordinária, no dia 14.09.2021, de forma presencial; g) 4ª Reunião 104 

Ordinária, no dia 09.11.2021, de forma virtual; 3) Reuniões Ordinárias da Câmara Técnica 105 

Consultiva (CTC): h) 1ª Reunião Ordinária, no dia 02.03.2021, de forma virtual; i) 2ª Reunião 106 

Ordinária, no dia 29.04.2021, de forma presencial; j) 3ª Reunião Ordinária, no dia 17.08.2020, de 107 

forma presencial; k) 4ª Reunião Ordinária, no dia 04.11.2021, de forma virtual; 4) Reuniões 108 

Ordinárias da Comissão Gestora da Bacia do Gorutuba (CGG): l) 1ª Reunião Ordinária, no dia 109 

27.05.2021, de forma presencial; m) 2ª Reunião Ordinária, no dia 02.12.2021, de forma 110 

presencial; 5) Reuniões da Comissão Gestora da Bacia do Verde Pequeno (CGVP): n) 1ª Reunião 111 

Ordinária, no dia 26.05.2021, de forma presencial; o) 2ª Reunião Ordinária, no dia 01.12.2021, 112 

de forma presencial; 6) Reuniões Ordinárias do Grupo de Acompanhamento do Contrato de 113 

Gestão (GACG): p) 1ª Reunião Ordinária, no dia 09.02.2021, de forma virtual; q) 2ª Reunião 114 

Ordinária, no dia 29.04.2021, de forma virtual; r) 3ª Reunião Ordinária, no dia 30.11.2021, de 115 

forma virtual; Na sequencia aprovaram as datas e formatos para realização de Eventos que serão 116 

promovidos pelo CBHVG, no ano de 2021, a saber: I) “Seminário de Sustentabilidade Hídrica no 117 

Semiárido”, no dia 12.05.2021, de forma virtual; II) Oficina na bacia do rio Gorutuba- 118 

“Tecnologias para Manejo de Irrigação”, no dia 03.12.2021, de forma presencial; e o III)  119 

“Seminário - Rio Verde Pequeno: Situação Atual, Potencialidade e Usos”, no dia 01.12.2020, de 120 

forma presencial;  Logo apos Tânia Dias informou que em atendimento à solicitação feita pela Sr. 121 

Maria Socorro (em um outro momento) buscou informações referente a possibilidade de 122 

utilização da sobra do recurso do Plano de Trabalho Especifico (PTE) em outras atividades; E 123 

após reunir-se com o Sr. Volney Zanardi e a Sra. Grace Matos, da Superintendência de Apoio ao 124 

SINGREH (SAS) da Agencia Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e os mesmos a 125 

informaram que a sobra desse recurso deve retornar para a ANA, não sendo possível utiliza-lo 126 

em outras atividades que não seja a “Elaboração do Manual Operativo” e  “Incremento da Oferta 127 

Hídrica”, conforme previsto no CG 083/ANA/2017;  Por fim, encerrados os pontos de pauta e 128 

não havendo mais nada a tratar, a Secretária Maria Socorro agradeceu a participação de todos e 129 

encerrou a Reunião, quando então foi lavrada a presente ata. 130 
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  ATA APROVADA EM 16/03/2021  140 

Maria Socorro M. Almeida Carvalho 
Secretária do CBH Verde Grande 

 

Dirceu Colares de Araújo Moreira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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