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

“DIRETORIA” 
16 de março de 2021 

(Reunião Realizada por Videoconferência) 

 

Aos dezesseis dias do mês de março de 2021, às 09h00, reuniram-se os membros da Diretoria do 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG) para a 1ª Reunião Ordinária do ano 2 

de 20211, realizada por meio de videoconferência em razão das medidas de prevenção ao 3 

contágio e propagação do novo Coronavírus (Covid-19). Participaram os seguintes membros: 4 

Dirceu Colares de Araújo Moreira (Presidente) – representante da Fazenda Lagoão; Glauber 5 

Vieira de Oliveira (Vice-Presidente) – representante do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 6 

Hídricos – INEMA/BA; Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho (Secretária) – representante do 7 

Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros/MG; Adalberto Santos Pinto da Paixão 8 

(Secretário-Adjunto da bacia do rio Gorutuba) - representante do Distrito de Irrigação do 9 

Perímetro Gorutuba - DIG. Justificou ausência: Tatiany Cerqueira Novais Sant’Ana (Secretária-10 

Adjunta da bacia do rio Verde Pequeno) - representante da Prefeitura Municipal de 11 

Mortugaba/BA. Participaram também: Rubia Mansur e Jacqueline Fonseca - Agência Peixe Vivo; 12 

Tânia Dias – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Jannyne Amorim, Juliana 13 

Gaudêncio e Jackson Batista – Secretaria/Escritório do CBH Verde Grande. O presidente do CBH 14 

Verde Grande (CBHVG), Dirceu Colares, iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes; 15 

Após constatar que o quórum fora atingido, prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da 16 

Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2020, ocorrida no dia 26 de novembro; Sem manifestações 17 

contrárias, a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Jacqueline Fonseca prestou 18 

informações inerentes ao primeiro Informe constante da Pauta, qual seja: 1) Barragem Água 19 

Limpa (Estudo de viabilidade); Ela discorreu sobre o status do processo de contratação de 20 

empresa especializada para elaboração dos estudos de viabilidade inerente ao Projeto Básico da 21 

barragem Água Limpa, ressaltando que o referido processo está na fase de analise/conferência 22 

da documentação apresentada pela empresa, para posterior assinatura do contrato e emissão 23 

da ordem de serviço; Logo após Dirceu Colares, Maria Socorro e Jannyne Amorim discorreram 24 

sobre o informe 2) Modernização e atualização da logomarca do CBHVG, no âmbito do Contrato 25 

008/2020; Ressaltando o significado da alteração/modernização aplicada na mesma e o impacto 26 

positivo que esta modernização representará na divulgação/identificação do Comitê; A seguir 27 

Rubia Mansur prestou informações relativas ao informe 3) Resultado da Avaliação Preliminar 28 

(Cav/ANA) do Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA, exercício 2020; Ressaltando que a Agência 29 

Peixe Vivo elaborou o Relatório do Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA (exercício 2020) e 30 

encaminhou para apreciação da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAv-ANA) no 31 

mês de janeiro do corrente ano; Na seguencia discorreu sobre o retorno enviado pela CAv-ANA 32 

por meio de Relatório de Avaliação Preliminar e sobre a reunião para discussão conjunta sobre a 33 

avaliação preliminar entre representantes da CAv, CACG, CBHVG e Agência Peixe Vivo, realizado 34 

no dia 25.02.2021, por videoconferência;  A seguir pontuou que a CAv-ANA emitiu no inicio do 35 

mês de março, o relatório de Avaliação Final, concluindo que a Agência Peixe Vivo alcançou nota 36 

geral “8,8” e conceito geral “Bom” no exercício de funções de Agência de Água da Bacia 37 

Hidrográfica do Rio Verde Grande, relativo ao cumprimento do Programa de Trabalho do 38 

Contrato de Gestão - ano base 2020; A seguir foram prestadas informações relativas ao informe 39 

4) Atividades de Mobilização Social do Processo Eleitoral do CBHVG (Gestão 2021-2025): Status 40 

do processo; Rubia Mansur prestou informações ressaltando que o processo de mobilização está 41 

sendo realizado pela equipe do escritório do CBHVG (Jannyne Amorim, Jackson Batista e Juliana 42 

Gaudêncio); Na sequência Jannyne Amorim apresentou de forma pormenorizada informações 43 

sobre o andamento do processo de mobilização; Falou ainda sobre a contratação de empresa 44 

                                                           
1 Reunião inicialmente convocada por meio do Ofício CBHVG nº 032/2021, para realizar-se no dia 09.03.2021; uma vez que a mesma não 
atingiu o quórum mínimo necessário para sua instalação, conforme previsto no Regimento Interno do CBHVG, foi remarcada/reconvocada 
por meio do Ofício CBHVG nº 033/2021, para realizar-se no dia 16.03.2021, procedimento adotado a fim de registrar o motivo/justificativa 
da não realização da mesma na primeira data de convocação; 
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especializada em publicidade e propaganda (R2 Mídia) que foi contratada para prestar o serviço 45 

de apoio a mídia com objetivo de aplicar ações de Marketing direcionadas ao público-alvo do 46 

Comitê, por meio dos seguintes produtos: Produto 01 - Plano de Mídias Sociais - Produção de 47 

layouts e peças gráficas para envio via aplicativo WhatsApp, Instagram e Facebook sobre o 48 

Comitê e o Processo Eleitoral; Produto 02 - Produção de Spot e Vídeo Tape - VT 30”; Produto 03 49 

- Veiculação em emissoras de rádio e televisão de ampla audiência (MG e BA); Prestou ainda 50 

devidas informações/esclarecimentos inerente ao andamento e metodologia adotada no 51 

processo de mobilização; Ratificou a solicitação aos membros do CBHVG de apoio na divulgação 52 

das informações/publicações relativas ao processo eleitoral para maximizar o alcance das 53 

informações; A seguir Tânia Dias fez contribuições relevantes sobre o formato e forma de 54 

condução do processo eleitoral e mobilização, considerando a nova realidade imposta pela 55 

pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) atualmente no país; Maria Socorro ratificou a 56 

importância de participação de todos nesse processo eleitoral; Jannyne Amorim informou que 57 

no dia 15 de março o Prefeito de Montes Claros, Humberto Guimarães Souto, expediu Decreto 58 

Municipal nº 4.188 determinando a antecipação de feriados municipais do ano corrente e outras 59 

providências correlatas ao enfrentamento e prevenção à covid-19; Ressaltou ainda os impactos 60 

negativos que a paralização no período de 17 a 22 de março representará para o processo de 61 

mobilização, considerando o baixo numero de inscrições até a presente data, oportunidade em 62 

que sugeriu a prorrogação do período de inscrição do referido processo eleitoral por prazo a ser 63 

definido pela Comissão Eleitoral; Tânia Dias sugeriu que a Comissão agende uma reunião para 64 

discutir essa possível prorrogação do período/prazo das inscrições; Maria Socorro ratificou a fala 65 

da Sra. Jannyne e complementou informando que o governador Romeu Zema, também expediu 66 

Decreto determinando que a partir do dia 17 de março, todo o Estado de Minas Gerais entrará 67 

na “Onda Roxa”, adotando medidas mais restritivas na tentativa de conter a disseminação da 68 

Covid-19 e evitar o colapso do sistema de saúde, a princípio, com duração até o dia 31.03, o que 69 

representa mais impactos negativos ao processo de mobilização; Posteriormente comprometeu-70 

se a mobilizar entidades/usuários estratégicos durante o recesso imposto pelo Decreto 71 

Municipal supracitado; Na sequencia, em continuidade, Maria Socorro discorreu sobre a 72 

intenção da Secretaria do CBHVG em disponibilizar material institucional para ser utilizado nos 73 

eventos e ações do Comitê bem como para uso dos membros na próxima gestão, a exemplo: 74 

Bolsas, Bonés e Camisas no intuito de divulgar/fortalecer a marca do Comitê e facilitar/auxiliar a 75 

organização/transporte dos materiais/documentos relativos às atividades do CBHVG; Na 76 

sequência discorreu sobre conversas com membros do CBHVG através das quais identificou a 77 

necessidade de repaginar/modernizar o site do CBHVG; informou ainda que solicitou à Agência 78 

Peixe Vivo informações de aspecto jurídico e financeiro relativas à possibilidade de execução de 79 

material institucional e repaginação do site; informou que apesar de o site atual ter sido criado a 80 

menos de dois anos, carece de recomposição e atualização, inclusive para atender às prescrições 81 

contidas no novo Regimento Interno; Logo após Rubia Mansur explanou sobre a solicitação feita 82 

pela Sra. Maria Socorro, ressaltando que é possível atender às solicitações mas que, para tanto, 83 

será necessário a adequação do Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, objetivando criar 84 

nova ação para o exercício 2021, subdividindo a rubrica correspondente no Plano de Aplicação 85 

Plurianual - PAP (aproximadamente R$ 30.000,00) de forma a propiciar sua utilização na possível 86 

aquisição do material institucional e modernização do site; Pontuou que possivelmente o valor 87 

disponível atualmente nesta rubrica não será suficiente para atender às duas demandas de 88 

imediato, por consequência sugeriu à Diretoria priorização das solicitações; Falou ainda que irá 89 

levantar o custo aproximado para tais contratações e submeterá a apreciação da Diretoria; 90 

Maria Socorro fez algumas considerações a respeito do já exposto ratificando a necessidade de 91 

priorização dos investimentos em face do cenário econômico/financeiro atual; Após diversas 92 
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contribuições e intensa discussão entre os representantes da Agência Peixe Vivo e membros da 93 

Diretoria do Comitê (Dirceu Colares, Glauber Vieira, Maria Socorro e Adalberto Santos), ficou 94 

autorizado que a Agência elabore Minuta de TDR para contratação dos produtos/serviços e 95 

apresentá-lo a Diretoria para apreciação e possíveis adequações; seguindo a seguinte 96 

priorização: a) Repaginar/Modernizar o site, considerando as sugestões a serem enviadas 97 

posteriormente via e-mail pela Secretaria do CBHVG e b) Material institucional (Caderno 98 

personalizado do Comitê, Cartilha Institucional e Regimento Interno); Ficou acertado ainda que à 99 

medida que mais recursos forem sendo disponibilizados os outros produtos/serviços (Bolsa e 100 

camisas) também serão contratados em observância aos recursos disponíveis; Por fim ratificou 101 

aos presentes a solicitação que os mesmos enviem para o e-mail da Secretaria as sugestões de 102 

alterações no site, para consolidação das informações e posterior repasse à equipe da Agência; 103 

Tânia Dias fez algumas contribuições relativas à aquisição do material institucional e atualização 104 

do site, pontuando que a divulgação dará retorno no fortalecimento do CBHVG; reafirmou que a 105 

nova realidade imposta pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) atualmente no país, a 106 

repaginação/modernização do site é a opção mais indicada para destinar integralmente os 107 

referidos recursos; Logo após, Maria Socorro iniciou a apresentação sobre Minuta de 108 

Deliberação Ad referendum nº 087/2021 que, “Dispõe sobre a atualização do Plano de Aplicação 109 

Plurianual (PAP) dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 110 

Rio Verde Grande para o exercício 2021”; Na sequência, Rubia Mansur falou sobre o recurso 111 

relativo à cobrança repassado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no 112 

final do ano de 2020 (aproximadamente R$ 9.000,00); Falou ainda que este recurso foi 113 

disponibilizado após a aprovação do Plano da Aplicação Plurianual (PAP) 2021-2022 pelo 114 

Plenário do CBHVG na 34ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02.12.2020; Ressaltou que 115 

somente após a aprovação a Agência Peixe Vivo poderá promover atualização de valores no PAP 116 

2021-2022, a saber: Ação 4.2.2 - Serviços administrativos para o funcionamento da entidade 117 

Delegatária, que passará a ter disponível o orçamento de R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e 118 

sessenta reais) para o ano exercício de 2021; a partir da aprovação é que a Agência Peixe Vivo 119 

terá amparo legal para movimentar os respectivos valores; Pontuou ainda que as demais ações 120 

planejadas no PAP 2021-2022 permaneceram inalteradas em seus valores e metas aprovadas 121 

por meio da Deliberação CBHVG nº 83/2020; A seguir Tânia Dias contextualizou sobre o processo 122 

de criação do grupo de trabalho (GT PRHVG), instituído por meio da Portaria nº 006/CTC, de 123 

02.03.2021, para acompanhar a implementação das ações do Plano de Recursos Hídricos (PRH) 124 

em execução e a serem executadas na bacia do rio Verde Grande; Ressaltou que o mesmo 125 

deverá apresentar periodicamente relatório para dar a conhecer à Câmara Técnica Consultiva 126 

(CTC) do CBHVG, as ações pertinentes desenvolvidas; A Seguir sugeriu algumas adequações na 127 

redação da portaria supracitada, a saber: Inserção de orientação que o GT PRHVG deverá definir 128 

na sua primeira reunião o calendário anual de reuniões e apresenta-lo à CTC, considerando 129 

minimamente a realização de 01 (uma) reunião trimestral haja vista que o referido grupo será 130 

perene; A seguir sugeriu adequação na redação da Portaria nº 007/CTC, de 02.03.2021, que 131 

institui o grupo de trabalho GT COBRANÇA para discutir e deliberar sobre proposta de revisão de 132 

metodologia/mecanismos e preços públicos inerentes a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 133 

de competência do estado de Minas Gerais, a saber: inserção de orientação inerente a 134 

elaboração do calendário anual de reuniões do GT, considerando minimamente a realização de 135 

01 (uma) reunião trimestral e apresenta-lo a CTC; as sugestões foram aprovadas por todos; A 136 

Seguir Maria Socorro discorreu que a Gerente de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e a 137 

Gerente de Instrumentos Econômicos de Gestão do IGAM, convidou os membros das Diretorias 138 

dos CBHs para reunião de alinhamento sobre o Cronograma de Implementação da Cobrança 139 

pelo Uso de Recursos Hídricos, realizada no dia 12 de março de 2021, por videoconferência; Logo 140 
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após Maria Socorro informou que em complementação às ações da Comissão Eleitoral a 141 

Diretoria do CBHVG enviará Ofícios/convites consultando os Órgãos Federais e Estaduais (MG e 142 

BA) com ações na bacia, quanto ao interesse de compor o Plenário como membro do Comitê 143 

(Gestão 2021-2025); Na seguencia explanou sobre a assiduidade e inassiduidade dos atuais 144 

representantes do Poder Público Federal e Estaduais (MG e BA), ressaltando a necessidade de 145 

manutenção dos representantes dos referidos segmentos; Logo após apresentou minuta de 146 

relação das Instituições a serem consultadas, quando solicitou a manifestação/contribuição de 147 

todos; Após diversas contribuições e intensa discussão entre os presentes, ficou definido de 148 

forma inicial como sugestão para envio dos ofícios/convites as seguintes instituições: a) Poder 149 

Publico Federal: Ministério do Meio Ambiente – MMA; Companhia de Desenvolvimento dos 150 

Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 1ªSR; Departamento Nacional de Obras Contra 151 

as Secas – DNOCS; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –CPRM e Instituto Brasileiro do 152 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA; b) Poder Publico Estadual (MG): 153 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER/MG; 154 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE; Empresa de 155 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 156 

e Abastecimento – SEAPA; Instituto Estadual de Florestas – IEF; Companhia de Polícia Militar de 157 

Meio Ambiente - (PPMAmb); Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM  Secretaria de 158 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/SUPRAM NM; c) Poder 159 

Publico Estadual (BA) – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA; O Sr. Glauber 160 

Vieira comprometeu-se a articular junto a Diretoria do INEMA a indicação de Instituição do 161 

Poder Público Estadual Baiano para envio do ofício/convite para compor o Plenário do Comitê 162 

como suplente do INEMA; Por fim, encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a 163 

tratar, a Secretária Maria Socorro agradeceu a participação de todos e encerrou a Reunião, 164 

quando então foi lavrada a presente ata. 165 

 166 
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 172 

 173 

 174 

  ATA APROVADA EM 04/05/2021 175 

Maria Socorro M. Almeida Carvalho 
Secretária do CBH Verde Grande 

 

Dirceu Colares de Araújo Moreira 
Presidente do CBH Verde Grande 
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