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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 

CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 
02 DE MARÇO DE 2021  

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano de 2021, às 08h30, reuniram-se os membros da 1 

Câmara Técnica Consultiva (CTC), para a sua 1ª Reunião Ordinária do ano 2021; A reunião 2 

ocorreu por videoconferência em razão das medidas de prevenção ao contágio e 3 

propagação do novo Coronavírus (Covid19). Participaram os seguintes membros: Maria 4 

Socorro Mendes Almeida Carvalho – Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros; 5 

Mônica Maria Ladeia – COPASA/MG; Domênico Morano Junior – CODEVASF 1ª SR; Flávio 6 

Gonçalves - Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros; Laila Tupinambá Mota – 7 

FIEMG; Luiz Henrique Garcia – Fazenda Flores Urandi/BA; Horácio Cristo Barbosa – Consórcio 8 

União da Serra Geral; Leandro Pinheiro Calil – IGAM; Rômulo Lábate – Sociedade Rural de 9 

Montes Claros; João Batista Ribeiro da Silva Reis – EPAMIG; Adalberto Santos Pinto da Paixão 10 

– Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba (DIG); Paulo Bina Fonyat de Lima – Fazenda 11 

Rio Verde e Edson de Oliveira Vieira – UFMG. Justificaram ausência: Glauber Vieira de 12 

Oliveira – INEMA/BA; Rodrigo Dhryell Santos – Prefeitura Municipal de Glaucilândia/MG; 13 

Renan Laughton Milo – UNIMONTES; Tatiany Cerqueira Novais Sant’Ana – Prefeitura 14 

Municipal de Mortugaba/BA. Participaram os seguintes convidados: Dirceu Colares – 15 

Presidente do CBHVG; Tânia Regina Dias – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 16 

(ANA); Rúbia Mansur e Thiago Campos – Agência Peixe Vivo; Jannyne Amorim, Juliana 17 

Gaudêncio e Jackson Batista – Secretaria/Escritório do CBHVG. A coordenadora da CTC, 18 

Maria Socorro, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela 19 

participação; Na sequência, tendo sido constatado o quórum, submeteu à apreciação da CTC 20 

a Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2020, ocorrida no dia 25 de novembro, por 21 

videoconferência; Sem quaisquer manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por 22 

unanimidade; Logo após o Presidente do CBHVG, Dirceu Colares prestou informações 23 

inerentes ao primeiro Informe constante da Pauta, qual seja: 1) Projeto Águas do Verde 24 

Grande (“Programa Produtor de Água”), ressaltando que por meio de recurso da cobrança, 25 

exercício 2019 na ordem de R$ 51.899,07 (cinquenta e um mil oitocentos e noventa e nove 26 

reais e sete centavos), destinado à contratação de empresa especializada para Elaboração de 27 

diagnóstico e Projeto Básico de conservação de recursos hídricos em uma parcela da bacia 28 

hidrográfica do Rio Juramento, Juramento – Minas Gerais, contribuiu para maior articulação 29 

dentre os parceiros do Projeto Águas do Verde Grande, gerando informações e subsídios 30 

para discussão das estratégias para a consolidação de arranjo institucional proposto e 31 

implantação do Programa Produtor de Água na bacia; Destacou a realização das reuniões 32 

dentre os parceiros do projeto durante o ano 2020 e o resultado do projeto que subsidiou a 33 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a disponibilizar recursos no 34 

montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para a execução das intervenções 35 

previstas nos PIPs; A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 36 

Minas Gerais (SEAPA) a disponibilizar o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 37 

mil reais) para investir na recuperação da bacia do rio Juramento, em parceria com o 38 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e com o Instituto Interamericano de Cooperação para 39 

a Agricultura (IICA); E mediante estreita articulação dentre os parceiros envolvidos e o 40 

presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), o mesmo 41 

anunciou apoio financeiro na ordem de R$ 2.000.000,0 (dois milhões de reais) para a 42 

execução das intervenções previstas na bacia; Por fim ressaltou a importância do 43 

fortalecimento das atuais parcerias, da necessidade de buscar cada vez mais novos parceiros 44 

para contribuir com a implantação e manutenção do projeto e a implementação do 45 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para a bacia; A Seguir o Coordenador da Comissão 46 
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Eleitoral do CBHVG, Leandro Calil, explanou sobre o informe 2) Processo Eleitoral CBHVG 47 

(Gestão 2021-2025), pontuando que o Edital nº 01/2021, Calendário Eleitoral, Formulário de 48 

Inscrição e Formulário para Interposição de Recurso/Impugnação estão disponíveis nas 49 

paginas eletrônicas do CBHVG, Agência Peixe Vivo, IGAM, INEMA/BA e ANA; Ressaltou a 50 

importância da cooperação/participação de todos no processo de mobilização e inscrição 51 

que ocorrera no período/prazo de 22 de fevereiro a 02 de abril de 2021; Ele falou ainda do 52 

avanço das discussões sobre a organização das Plenárias Setoriais; Tânia Dias sugeriu a 53 

realização de uma reunião entre os membros da Comissão Eleitoral para alinhamento de 54 

diretrizes para realização destas Plenárias; A seguir solicitou informações sobre o 55 

andamento do processo de mobilização; Rubia Mansur prestou os devidos esclarecimentos 56 

informando que o processo de mobilização será realizado pela equipe do escritório do 57 

CBHVG, (Jannyne Amorim, Jackson Batista e Juliana Gaudêncio) por meio material gráfico 58 

impresso (cartazes), material gráfico digital, ligações telefônicas, e-mails, via aplicativo 59 

WhatsApp, Instagram e Facebook; Falou ainda sobre a contratação de empresa especializada 60 

em publicidade e propaganda que prestará o serviço de apoio a mídia com objetivo de 61 

aplicar ações de Marketing direcionadas ao público-alvo do Comitê, para gerar fluxo de 62 

candidatos participativos no processo eleitoral, por meio dos seguintes produtos: Produto 63 

01 - Plano de Mídias Sociais - Produção de layouts sobre o Comitê e o Processo Eleitoral (em 64 

andamento); Produto 02 - Produção de Spot (concluído) e Vídeo Tape - VT 30” (em 65 

andamento); Produto 03 - Veiculação em emissoras de rádio e televisão de ampla audiência 66 

(em andamento); A seguir Jannyne Amorim prestou as devidas informações/esclarecimentos 67 

inerentes às metodologias adotados e andamento do processo de mobilização; Solicitou 68 

ainda o apoio dos membros do CBHVG na divulgação das informações/publicações relativas 69 

ao processo eleitoral para maximizar o alcance das informações; A seguir Tânia Dias solicitou 70 

que a comissão seja atualizada periodicamente sobre o status do processo de mobilização; O 71 

que foi prontamente comprometido pela equipe do escritório do CBHVG; Maria Socorro 72 

ratificou a fala da Sra. Jannyne reforçando a necessidade da participação de todos; A seguir 73 

Mônica Ladeia, informou que ao buscar informações sobre o referido processo eleitoral na 74 

internet a mesma foi direcionada para o site antigo do Comitê; De imediato a equipe da 75 

secretaria/escritório do CBHVG informou que o mesmo está em fase final de conferência e 76 

será desativado com a maior brevidade possível; Tânia Dias informou que a desativação do 77 

site não foi executada em atendimento ao pedido da Secretaria do CBHVG, Maria Socorro 78 

que solicitou a cessão de mais tempo para realização de uma conferência final da migração 79 

de todo conteúdo para o novo site; Dirceu Colares e Mônica Ladeia se posicionaram a favor 80 

da desativação do site antigo de forma imediata, a fim de evitar desencontro de informações 81 

e possíveis prejuízos às comunicações/publicações do Comitê, inclusive as relativas ao 82 

Processo Eleitoral em andamento; Tânia Dias, João Batista e Mônica Ladeia sugeriram a 83 

inserção de mensagem informativa (link) no site antigo direcionando o acesso a nova pagina 84 

eletrônica do CBHVG; Rubia Mansur ratificou o posicionamento do Sr. Dirceu Colares e 85 

sugeriu a fixação de prazo para realização dessa conferência e posterior desativação do 86 

referido site; A Seguir Maria Socorro discorreu sobre os informes 3) Outorga de Bateria de 87 

Poços do empreendimento Fortaleza de Santa Terezinha; Ressaltou que o Comitê por meio 88 

do Ofício CBHVG nº 088/2020 solicitou ao IGAM que o empreendimento seja considerado de 89 

grande porte e potencial poluidor e o processo remetido ao CBHVG para apreciação e 90 

deliberação; Em resposta, o IGAM, via Ofício IGAM/GAB nº 47/2021, deferiu o pedido e 91 

informou que o processo seguirá o rito estabelecido no Capítulo III, da Portaria IGAM n° 92 
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48/2019 e pela Instrução de Serviço Sisema nº 05/2020, sendo encaminhado para análise e 93 

deliberação deste comitê via Sistema Eletrônico de Informações – SEI; E em observância ao 94 

disposto na Deliberação Normativa CERH-MG nº 07/2002, que enquadra o objeto do 95 

referido  processo de outorga como sendo de grande porte e potencial poluidor;  4) Maria 96 

Socorro discorreu sobre a Capacitação inicial em Outorga de Grande Porte, realizada no dia 97 

09.12.2020; E sobre a Reunião Integrada de Alinhamento e Capacitação sobre Cobrança pelo 98 

Uso de Recursos Hídricos, realizada no dia 11.12.2020, ambas promovidas pelo IGAM, por 99 

videoconferência, ressaltando a importância da realização de capacitações complementares 100 

sobre os referidos temas; A seguir Rubia Mansur prestou informações relativas ao informe 5) 101 

Avaliação do Relatório de Gestão pela CAv/ANA; Ressaltando que a Agência Peixe Vivo 102 

elaborou o Relatório do Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA (exercício 2020) e 103 

encaminhou para apreciação da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAv-ANA) 104 

no dia 28.01.2021 (salvo engano); Na seguencia discorreu sobre o retorno enviado pela CAv-105 

ANA por meio de Relatório de Avaliação Preliminar e sobre a reunião para discussão 106 

conjunta sobre a avaliação preliminar entre representantes da CAv, CACG, CBHVG e Agência 107 

Peixe Vivo, realizado no dia 25.02.2021, por videoconferência; A seguir pontuou que o 108 

Programa de Trabalho do CG possui quatro indicadores: 1) Disponibilização de Informações; 109 

2) Planejamento e Gestão; 3) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos; 4) Reconhecimento 110 

pelos Membros do CBHVG; Ela explicou ainda que para cada indicador existe um peso 111 

(meta), a partir da qual a ANA irá avaliar o desempenho da Agência Peixe Vivo no que tange 112 

ao cumprimento de suas competências como Agência de Bacia do CBHVG; Ela continuou 113 

discorrendo que a meta foi cumprida nos indicadores 01, 02, 04; Porém, quanto ao indicador 114 

03, o qual determina um índice de desembolso anual, isto é, a Agência Peixe Vivo tem como 115 

meta a utilização de no mínimo 75% do valor repassado pela ANA, meta não possível de 116 

cumprimento; Rúbia assim justificou: Em virtude da situação de pandemia do novo 117 

Coronavírus (COVID19) a ANA suspendeu a emissão dos boletos da cobrança e o possível 118 

atraso e/ou não pagamento dos boletos já emitidos por partes dos usuários, ou seja, a baixa 119 

arrecadação, aliada à incerteza dos repasses, não permitiu a execução de ações 120 

representativas; Logo após Maria Socorro prestou informações inerentes ao informe 6) 121 

Posse no Conselho Consultivo do Parque Estadual Lapa Grande - Explanou sobre a indicação 122 

de membros do CBHVG para concorrer a vaga de representante do Comitê no referido 123 

Conselho (edital de convocação IEF/PELG nº. 01/2020) e sobre a cerimônia de posse do 124 

Conselho, realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, por videoconferência, onde a pedido do 125 

Sr. Dirceu Colares, ela assumiu como representante do CBHVG a vaga de titular no Conselho 126 

tendo como suplente o representante do CBH Jequitaí Pacuí; A seguir explanou sobre o 127 

informe 7) Status dos encaminhamentos da Comissão Gestora da Bacia do rio Verde 128 

Pequeno (CGVP), inerentes à possível Implantação do Complexo de Geração de Energia 129 

Alternativa (eólica), da empresa “SOWITEC” no município de Espinosa/MG, gerados na 1ª 130 

Reunião Ordinária da CGVP de 2020, ocorrida no dia 29 de setembro, por videoconferência e 131 

aprovados na 2ª Reunião Ordinária de 2020, realizada no dia 08 de dezembro, devido à falta 132 

de quórum na 1ª Reunião; Ressaltando que em levantamento realizado pelo funcionário do 133 

escritório do CBHVG, Jackson Batista junto ao Presidente da Associação Comunitária de 134 

Caraíbas do Espigão – Espinosa/MG, Adenilton de Sales Pereira, no dia 18 de fevereiro de 135 

2021 via telefone, foi relatado a falta da presença da equipe técnica (funcionários) e 136 

equipamentos da empresa que estavam instalados na região; Ressaltou que foi solicitado à 137 

coordenadora da CGVP, Tatiany Cerqueira por meio do Ofício CBHVG nº 025/2021, 138 
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informações complementares/atualizadas sobre a situação da possível 139 

instalação/implantação do referido empreendimento; Em resposta por meio do Ofício 140 

CBHVG/CGVP nº 027/2021, Tatiane Cerqueira informou que não havia nenhuma informação 141 

complementar além das já apresentadas pelo Sr. Adenilton; Ficando assim os referidos 142 

encaminhamentos em standby, aguardando os próximos comandos/informações dessa ou 143 

da próxima CGVP, uma vez que, está em andamento o Processo Eleitoral de Renovação dos 144 

Membros do CBHVG (Gestão 2021-2025), com previsão de posse dos novos membros para o 145 

mês de junho de 2021; Na sequência, Maria Socorro informou que o atual Regimento 146 

Interno do CBHVG prevê que os Grupos de Trabalho (GTs) instituídos pela CTC devem conter 147 

de três a cinco membros; A seguir ela fez uma breve contextualização, resgatando que na 4ª 148 

Reunião Extraordinária de 2020 da CTC, realizada no dia 29 de outubro por 149 

videoconferência, tinha como um dos pontos de pauta a instituição do Grupo de Trabalho 150 

(GT PRHVG) responsável por acompanhar a implementação das ações do Plano de Recursos 151 

Hídricos (PRH) da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, tendo como orientação as ações 152 

prioritárias definidas no Manual Operativo do Plano (MOP) e que o GT deveria ter 153 

representação dos três órgãos gestores (IGAM, INEMA/BA e ANA); Após intensa discussão, 154 

somente os membros Edson de Oliveira Vieira, João Batista Ribeiro da Silva Reis e Maria 155 

Socorro Mendes Almeida Carvalho se candidataram para compor o GT, não sendo possível a 156 

instituição do mesma na referida reunião; A seguir contextualizou sobre a 4ª Reunião 157 

Ordinária de 2020 da CTC, realizada no dia 25 de novembro, por videoconferência quando a 158 

mesma disponibilizou a sua vaga no referido GT e os membros Edson de Oliveira Vieira e 159 

João Batista Ribeiro da Silva Reis se recandidataram para compor o grupo; As outras três 160 

vagas seriam ocupadas por representantes dos órgãos gestores (IGAM, INEMA/BA e ANA); 161 

Mas entendendo que essa composição limitou a participação de membros da CTC no GT, 162 

como coordenadora da Câmara, Maria Socorro sugeriu que fosse aberta nova oportunidade 163 

para os membros se manifestarem sobre o desejo de integrar o grupo; Dessa forma, as cinco 164 

vagas seriam ocupadas por membros da CTC, em conformidade com o Regimento, assim os 165 

órgãos gestores exerceriam a função de apoio; Os membros concordaram com a proposta; 166 

Após intensa discussão a composição do GT ficou a seguinte: Dirceu Colares de Araújo 167 

Moreira, Edson de Oliveira Vieira, Flávio Gonçalves Oliveira, João Batista Ribeiro da Silva Reis 168 

e Laila Tupinambá Mota; Na sequência explanou que dias depois o Sr. João Batista Ribeiro da 169 

Silva Reis desistiu de participar do GT PRHVG, para integra-se ao Grupo de 170 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBHVG, justificando que participar dos 171 

dois grupos poderia comprometer suas atividades profissionais; Este fato possibilizou a 172 

efetiva recomposição do GT somente na 1ª Reunião Ordinária de 2021 da CTC, realizada no 173 

dia 02 de março; Após intensa discussão e contribuições relevantes foi aberta nova 174 

oportunidade para os membros manifestarem seu desejo de integrar o GT; O Sr. Luiz 175 

Henrique Garcia manifestou seu interesse; Sendo assim, a composição final do GT ficou a 176 

seguinte: MEMBROS - Dirceu Colares de Araújo Moreira (Coordenador), Flávio Gonçalves 177 

Oliveira, Laila Tupinambá Mota, Luiz Henrique Garcia e Edson de Oliveira Vieira; 178 

COLABORADORES (Representantes de Membros da CTC) - Domênico Morano Junior, Mônica 179 

Maria Ladeia, Paulo Bina Fonyat de Lima, Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho; 180 

COLABORADORES (Representantes dos Órgãos Gestores) - João Batista dos Santos Filho 181 

(INEMA), Rosângela Pereira dos Santos (IGAM), Cristianny Villela Teixeira (ANA); quando 182 

então a Portaria nº 006/CTC foi emitida; A seguir Maria Socorro contextualizou sobre a 183 

necessidade de instituição de Grupo de Trabalho (GT COBRANÇA) para discussão e 184 
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deliberação sobre proposta de revisão de metodologia/mecanismos e preços públicos 185 

inerentes a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de competência do estado de Minas 186 

Gerais, qual seja, “extração, exploração e/ou uso” das águas subterrâneas e superficiais de 187 

rios estaduais, na porção mineira da bacia; Após intensa discussão e contribuições 188 

relevantes foi aberta a oportunidade para os membros manifestarem seu desejo de integrar 189 

o GT; Ficando assim, a composição final do GT: MEMBROS - Edson de Oliveira Vieira 190 

(Coordenador), Mônica Maria Ladeia, Laila Tupinambá Mota, João Damásio Frota Machado 191 

Pinto, Fernanda Sales Saab; COLABORADORES (Apoio Técnico dos Representantes) - 192 

Representante do Órgão Gestor Baiano (INEMA/BA), Dirceu Colares de Araújo Moreira 193 

(Fazenda Lagoão/USUÁRIO), Paulo Bina Fonyat de Lima (Fazenda Rio Verde/USUÁRIO); 194 

quando então a Portaria nº 007/CTC foi emitida; A seguir Adalberto Santos explanou sobre o 195 

Ofício DIG/PGO nº08/2020 de 07 de fevereiro, enviado ao CBHVG, solicitando apoio na 196 

verificação da possibilidade de custeio da obra de tubulação no Sistema Hídrico Bico da 197 

Pedra com Recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 198 

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (FHIDRO); Obra que tem por objeto a 199 

substituição/modernização da infraestrutura de condução e distribuição de água de canais 200 

abertos para sistema tubulado com a finalidade de aumentar a eficiência do sistema atual de 201 

40% para um valor em torno de 90%, visando à utilização racional e integrada dos recursos 202 

hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável; Informou ainda que a obra conta de 203 

duas etapas, a primeira etapa que tem como produto o projeto executivo de toda a obra, e 204 

parte de sua execução; Ressaltou que em face de problemas orçamentários a primeira etapa 205 

teve algumas interrupções; Mas no ano de 2020 por meio de empenho da CODEVASF 1ª SR e 206 

recurso indicado pelo Senador Carlos Viana, por meio de emenda parlamentar, a primeira 207 

etapa foi concluída, ficando pendente a segunda etapa e a parte de automação do sistema 208 

de tubulação; Por fim ratificou a solicitação de apoio do CBHVG na verificação junto ao 209 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) da possibilidade de custeio da segunda etapa 210 

por meio de recurso do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 211 

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO; Na seguencia Leandro Calil 212 

informou que fez uma consulta junto a Coordenadoria da Secretaria Executiva do FHIDRO, e 213 

a Coordenadora, Andreia Fróis, informou: Conforme Art. 10º, do Decreto nº 45.230, de 03 de 214 

dezembro de 2009, “As obras de melhoria em sistemas públicos de abastecimento de água 215 

só poderão ser financiadas com recursos reembolsáveis do Fundo, e que comprovadamente 216 

promovam melhoria direta no aspecto qualitativo ou quantitativo dos recursos hídricos a 217 

exemplo de projetos de redução de perdas nas redes de distribuição de água e, 218 

especialmente, em projetos de construção de unidades de tratamentos de resíduos em 219 

estação de tratamento de água”; Falou ainda que a Sra. Andreia Fróis pontuou que 220 

atualmente não estão sendo analisados e conveniados projetos devido a situação atual da 221 

Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o FHIDRO, criado pela Lei nº 222 

13.194, de 29 de janeiro de 1999, que está passando por uma revisão e que a mesma já 223 

estaria tramitando na SEPLAG para posterior envio para apreciação na Assembleia 224 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Mas comprometeu-se a buscar informações 225 

pormenorizadas para posterior apresentação à CTC; A seguir o coordenador do Grupo de 226 

Trabalho Mineração Riacho dos Machados (GT MRDM), Horácio Cristo justificou a não 227 

apresentação do Parecer Técnico/Nota Técnica, resultante dos trabalhos desenvolvidos pelo 228 

GT MRDM, relativos ao empreendimento Mineração Riacho dos Machados; Na seguencia 229 

João Batista (membro do GT MRDM) comprometeu-se a encaminhar aos membros do grupo 230 
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 

CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA - CTC 
02 DE MARÇO DE 2021  

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

minuta de Parecer e após a apreciação e contribuições dos mesmos encaminhar para 231 

conhecimento da CTC e Diretoria do CBHVG, para apreciação na próxima reunião da Câmara; 232 

Logo após Maria Socorro fez uma breve contextualização sobre as etapas seguidas no 233 

processo de revisão do Regimento Interno do CBHVG, até a apreciação do mesmo pela CTC 234 

na 3ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 08.10.2020 e pelo Plenário na 1ª 235 

Reunião Extraordinária de 2020, realizada no 18.11.2020, ambas por videoconferência; 236 

Ressaltando as dificuldades encontradas de conciliação das legislações Federal e Estaduais 237 

(MG e BA); Explanou ainda sobre o posicionamento da Procuradoria do IGAM a respeito das 238 

alterações feitas no referido Regimento Interno; A seguir questionou ao Sr. Leandro Calil se 239 

haveria alguma novidade inerente ao processo SEI nº 2240.01.0003799/2020-73 (Alteração e 240 

Consolidação do Regimento Interno); Em resposta o mesmo informou que após contato com 241 

a Diretora da DGAS/IGAM, Sra. Thaís de Oliveira, a mesma solicitou que fosse instituído um 242 

processo expondo as alterações feitas com as respectivas justificativas/motivos para 243 

realização das mesmas; Informou ainda que este documento está em fase final de 244 

elaboração e que o mesmo está sendo “construído” tendo como base os documentos ( 245 

RI/DEFESA) enviada pelo Comitê à GECBH/IGAM e que, posteriormente, o mesmo será 246 

enviado para apreciação da Procuradoria do IGAM; Maria Socorro informou também que foi 247 

enviado à Procuradoria do IGAM por meio do Sistema SEI, Nota Técnica CTC nº 02, 248 

apresentando as devidas justificativas/defesa das alterações realizadas no Regimento, 249 

inclusive com vistas à Gerencia, Diretoria e ao Diretor Geral do IGAM;  A seguir Dirceu 250 

Colares, Paulo Bina e Maria Socorro prestaram informações relativas à reunião promovida 251 

pela Superintendência de Fiscalização (SFI) da ANA, realizada no dia 25/2/2021, por 252 

videoconferência para apresentação do projeto “Monitoramento Remoto das Captações de 253 

Água no rio Verde Grande”, decorrente de parceria firmada entre ANA e a Universidade 254 

Federal do Tocantins - UFT, por meio do Instituto de Atenção às Cidades – IAC; Superados os 255 

pontos previstos em pauta e sem o mais a tratar, Maria Socorro, coordenadora da CTC, 256 

agradeceu a todos pela participação e encerrou a 1ª Reunião Ordinária de 2021 da Câmara, 257 

lavrando a presente Ata. 258 
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