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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE  
ATA DA 35ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

02 DE JUNHO DE 2021  
(Reunião Realizada por Videoconferência) 

Aos dois (02) dias do mês de junho do ano de 2021, às 08h15min, reuniram-se os membros do 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBHVG), por videoconferência, para a 35ª 2 

Reunião Ordinária, última reunião da gestão de 2016 a 2020. A relação dos membros, titulares e 3 

suplentes, bem como os convidados que participaram desta reunião constam na lista em anexo. 4 

Prontamente, o Presidente do CBH Verde Grande, Dirceu Colares, fez a abertura oficial da reunião, 5 

quando cumprimentou e agradeceu a todos pela participação. Em seguida, informou que para fins 6 

de registro, a reunião será gravada. Tendo sido constatado o quórum, a Sra. Maria Socorro com 7 

posse da palavra e submeteu aos membros a apreciação da ata da 34ª Reunião Ordinária, ocorrida 8 

em 02 de dezembro de 2020. Não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada por 9 

unanimidade. Na sequência, foram relatados quatro informes: 1) Evento online programado para 10 

realização na nova gestão, com abordagem dos seguintes temas, dentre outros: A Lei das Águas, 11 

o CBH Verde Grande e suas ações na bacia; 2) Projeto de Educação Ambiental Itinerante, o qual 12 

não pôde ser operacionalizado em função da pandemia do Coronavírus (COVID-19), mas cuja 13 

execução está contemplada no segundo ano do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê (PAP 14 

2021-2022); 3) Eventos programados para o 2º semestre: porção mineira (Bacia do Gorutuba) e 15 

porção baiana, conforme Planejamento Anual de Atividades para o ano de 2021 e 4) Contratações 16 

aprovadas pelo Comitê e encaminhadas pela Agência Peixe Vivo, a saber: estudo topográfico para 17 

viabilidade da barragem de Água Limpa; serviços de Comunicação Social, que inclui os produtos 18 

de modernização da logomarca e cartilha digital, já concluídos, e o vídeo institucional que está na 19 

sua terceira edição, com previsão de finalização até a próxima semana; Material institucional 20 

(como exemplo, camisetas e pastas) e Modernização da página eletrônica do Comitê, cujo 21 

processo de licitação está em curso. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Horácio Cristo apresentou 22 

brevemente o relatório de atividades do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 23 

(GACG), referente ao exercício 2020. Para tal, enfatizou as competências do GAGC e agradeceu 24 

aos membros do grupo pelo bom trabalho realizado. Logo após, em virtude da Sra. Tânia Dias ter 25 

perdido a conexão da reunião, houve uma inversão de pauta. Dessa forma, Dirceu Colares tomou 26 

a palavra e relatou aos membros as últimas atualizações do Projeto Águas do Verde Grande – 27 

Programa Produtor de Água, ressaltando os recursos financeiros garantidos, o status do trabalho 28 

realizado pela empresa Localmaq, no âmbito da contratação do Edital IICA 070/2020, que 29 

contempla ações de combate à desertificação na bacia do rio Juramento. Ademais, informou que 30 

na data de ontem foi realizada a 15ª reunião do Projeto, na qual foi definida a Unidade Gestora 31 

do Projeto e os trâmites para a consolidação do Acordo de Cooperação Técnica. Em seguida, a Sra. 32 

Tânia Dias explanou sobre a Avaliação da Agência Peixe Vivo, cujo objetivo é verificar o 33 

reconhecimento dos membros do CBH Verde Grande quanto às ações da Entidade Delegatária no 34 

ano de 2020, no âmbito de suas competências descritas no Contrato de Gestão 083/ANA/2017. 35 

Ela informou que a nota final da avaliação foi de 9,2 e agradeceu a todos que responderam ao 36 

questionário. Concluiu informando que o resultado das avaliações realizadas nos anos de 2018, 37 

2019 e 2020 constam na página eletrônica do Comitê para consulta dos membros. Dando 38 

prosseguimento à pauta, Maria Socorro fez sugestões de ajuste no texto do Parecer Técnico do 39 

Grupo de Trabalho Outorgas, com ênfase no rebaixamento da régua e também no Parecer Técnico 40 

do Grupo de Trabalho Outorgas, com ênfase no acompanhamento do termo de alocação. O Sr. 41 

João Damásio, membro dos dois GTs, mencionou que o objeto de análise dos pareceres eram 42 

correlacionados e pontuou ser prudente aguardar a implementação do sistema de 43 

monitoramento em tempo real do uso da água por meio de telemetria, bem como as diretrizes do 44 

atual Marco Regulatório para que os dados apresentados nos referidos pareceres fossem 45 

atualizados. Ademais, João Damásio complementou sugerindo que o assunto continue a ser 46 

discutido e estudado pelo Comitê na próxima gestão. Diante dessa manifestação, Maria Socorro 47 

indagou aos membros se eles concordam com a finalização dos Grupos Técnicos, porém com a 48 
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continuidade do estudo da temática dos pareceres apresentados. Sem manifestações contrárias, 49 

o encaminhamento foi aprovado. Na sequência, o Sr. João Batista, representante do Grupo de 50 

Trabalho Mineração Riacho dos Machados (MRDM) apresentou o Parecer Técnico, 51 

pormenorizando os pontos levantados pelo grupo. Concluída a apresentação, o Sr. Ernesto 52 

Machado, representante da MRDM, fez observações sobre os pontos apresentados e 53 

comprometeu-se a disponibilizar ao Comitê os dados referentes ao Plano de Fechamento da Mina 54 

(PAFEM) e demais estudos e documentos solicitados. Nesse momento, a Sra. Laila Tupinambá 55 

pediu vista da matéria apresentada, para uma análise mais detalhada do documento. O pedido foi 56 

aderido pelo Sr. Rodrigo Dhryell, sendo portanto, aprovado conforme previsão regimental. Logo 57 

após, o Sr. Rafael Chaves perguntou a Ernesto Machado sobre a possibilidade de realização de 58 

uma reunião virtual com participação da comunidade para apresentação do Plano de Ação 59 

Emergencial para Barragens de Mineração (PAEBM). Prontamente, o Sr. Ernesto Machado 60 

informou que essa solicitação é passível de ser atendida, todavia necessita avaliar com o setor de 61 

relacionamento com a comunidade para verificar uma possível programação e data, antes de dar 62 

um posicionamento ao Comitê. Em seguida, Maria Socorro informou que uma vez solicitado a vista 63 

da matéria, o GT não será exaurido, dando continuidade aos trabalhos. A seguir, foi submetida à 64 

apreciação do plenário, os seguintes documentos: a Deliberação Ad referendum nº 086/2021, que 65 

altera a composição do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) no âmbito do 66 

CBH Verde Grande; a Deliberação Ad referendum nº 087/2021, que dispõe sobre a atualização do 67 

Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na 68 

Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande para o exercício 2021 e a Deliberação nº 088/2021, que 69 

aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, 70 

exercício 2020. Sem quaisquer manifestações contrárias, as deliberações foram aprovadas. Na 71 

sequência, Maria Socorro fez uma retrospectiva dos encaminhamentos gerados e ou mencionados 72 

nesta reunião, com destaque para a necessidade de oficiar os Órgãos Gestores para conhecimento 73 

das Deliberações aprovadas anteriormente e a recomendação de que a nova Gestão dê 74 

seguimento às ações iniciadas, dando a forma que lhes aprouver. Logo após, no âmbito dos 75 

assuntos gerais, Maria Socorro fez menção à publicação da relação dos membros eleitos, que farão 76 

parte do Plenário do Comitê para a gestão 2021 a 2025. Ademais, informou que a posse dos novos 77 

membros e a eleição e posse da Diretoria será realizada no dia 09 de junho, por videoconferência. 78 

Ressaltou ainda que o conteúdo desta reunião está disponibilizado na íntegra em gravação para 79 

consulta dos membros e demais interessados. Por fim, Dirceu Colares agradeceu a participação 80 

de todos os membros e convidados. Sem mais a tratar, deu por encerrada a 35ª Reunião Ordinária 81 

do Comitê do Verde Grande e a secretária Maria Socorro lavrou a presente ata. 82 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 02/06/2021 90 

Maria Socorro M. Almeida Carvalho 

Secretária do CBH Verde Grande 

 

Dirceu Colares de Araújo Moreira 

Presidente do CBH Verde Grande 

 

http://www.cbhverdegrande.org.br/
mailto:cbhverdegrande@gmail.com

