
 

 

  

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande 
Instituído pelo Decreto Presidencial de 03.12. 2003 
Unificado pela Resolução nº 58, de 26.11.2009, do Estado da Bahia e 
pelo Decreto nº 45261, de 23.12.2009, do Estado de Minas Gerais. 

 

DELIBERAÇÃO CBHVG nº 088/2021 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - CBHVG, criado pelo Decreto 
Presidencial s/n, de 03 de dezembro de 2003,  
 
Considerando o disposto no art. 5º da Resolução nº 109, de 13 de abril de 2010, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, que “os comitês de bacia hidrográfica deverão 
encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, até o dia 30 de junho do ano seguinte, 
relatório de atividades anuais”.  
 
Considerando o disposto no Termo de referência, anexo ao Contrato de Gestão nº 
083/ANA/2020 que o comitê deverá aprovar na primeira reunião plenária do exercício 
subsequente o Relatório Anual de Atividades – RAA previsto na agenda do exercício anterior. 
 
 
DELIBERA: 

Art. 1º Fica aprovado o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Verde Grande para o exercício 2020, apresentado anexo a esta Deliberação.  

Art. 2º Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH e anexada ao Relatório de Gestão do cumprimento das metas estabelecidas no 

Contrato de Gestão nº 083/ANA/2020.   

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

Montes Claros/MG, 02 de junho de 2021. 
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1. O CBH Verde Grande 

O rio Verde Grande é um curso de água de 557 km de extensão que banha 

os estados de Minas Gerais e Bahia, sendo, portanto, considerado um rio de 

domínio federal. Nasce no povoado de Alto Belo no município de Bocaiúva, 

em Minas Gerais e sua foz fica entre os municípios de Matias Cardoso, em 

Minas Gerais, e Malhada, na Bahia. Seus principais afluentes são o rio 

Gorutuba e o rio Verde Pequeno. 

A Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande, integrante da margem direita da 

Bacia do rio São Francisco, drena uma área aproximada de 31.410 km², sendo 

que desse total 87% pertencem ao Estado de Minas Gerais, o que 

corresponde a 27 (vinte e sete) municípios e o restante, 13%, ao Estado da 

Bahia, abrangendo 8 (oito) municípios baianos (Mapa 1).  

A principal atividade econômica da bacia do rio Verde Grande é a 

produção agrícola, na qual estão implantados três Perímetros Públicos de 

Irrigação: Perímetro Gorutuba, Perímetro Lagoa Grande e Perímetro Estreito. 

Juntos, os perímetros possuem uma área irrigável de aproximadamente 14 mil 

hectares, configurando grandes polos da fruticultura irrigada, com destaque 

para o cultivo da banana, manga, mamão, maracujá e uva (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pivô de irrigação, Fazenda Rio Verde, município de Verdelândia 

(MG), Médio Verde Grande - Trecho Baixo. 

Foto: Bianca Aun 
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Os três perímetros produzem anualmente em torno de 47 mil toneladas de 

alimentos em período de restrição hídrica. Importante mencionar também 

que a cidade de Montes Claros apresenta-se como o principal polo regional e 

industrial e onde se concentra grande parte da população da Bacia. 

Localizada na região do semiárido brasileiro (Norte de Minas e Oeste da 

Bahia), a bacia do rio Verde Grande possui, conforme a classificação de 

Köppen, clima tropical quente e úmido do tipo Aw, que se caracteriza por 

verões quentes e invernos secos com temperaturas mais amenas. A 

fitofisionomia da região da bacia do rio Verde Grande se caracteriza como 

uma zona de transição entre o Cerrado e a Caatinga, com presença de 

remanescentes de Mata Seca. O relevo, em sua maior extensão, é bastante 

plano, sendo as altitudes mais elevadas observadas nas áreas do Médio e 

Baixo Gorutuba e Alto Verde Pequeno.  

O cenário de baixa disponibilidade hídrica e progressivo aumento do 

consumo, característico da bacia do rio Verde Grande, favorece o 

surgimento de conflitos pelo uso da água, os quais são registrados na bacia 

desde a década de 80. O CBH Verde Grande atua na mediação desses 

conflitos por meio do diálogo e das Alocações Negociadas de Água, que tem 

o objetivo de realizar o compartilhamento da água, sobretudo durante o 

período seco, quando a quantidade demandada é maior que a quantidade 

disponível. Esse processo é intermediado pela Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico – ANA e estimula a cooperação e participação entre 

usuários e órgão(s) gestor(es) e o CBH Verde Grande (Figuras 2 e 3). 
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Mapa 1: Municípios que integram a bacia hidrográfica do rio Verde 

Grande. 
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Figura 3: Reservatório Cova de Mandioca, município de Urandi (BA), Alto 

Verde Pequeno. 

Foto: Robson Ferreira 

 

Figura 2: Reservatório Bico da Pedra, município de Janaúba (MG), Alto 

Gorutuba. 

Foto: Bianca Aun 
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O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBH Verde Grande) é 

órgão colegiado de natureza normativa, deliberativa e consultiva, integrante 

do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos (CNRH). Tem por finalidade realizar a gestão 

descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia, na perspectiva 

de proteger os seus mananciais e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da região. 

O CBH Verde Grande foi instituído pelo Decreto Presidencial s/n, de 03 de 

dezembro de 2003. Alguns anos mais tarde houve articulação que culminou 

na unificação do CBH Verde Grande, na forma prevista pela Resolução nº 58, 

de 26.11.2009, do Estado da Bahia e pelo Decreto nº 45261, de 23.12.2009, do 

Estado de Minas Gerais.  

Ressalta-se que a unificação do CBH Verde Grande implica reconhecer o 

mesmo como instância única dos Estados de Minas Gerais e da Bahia gestão 

participativa dos recursos hídricos na respectiva bacia. Em outras palavras, a 

estrutura unificada confere ao CBH Verde Grande a competência de 

deliberar sobre todos os corpos hídricos (superficiais e subterrâneos) na área 

de abrangência da bacia hidrográfica. 

Antes de explanar sobre o organograma do CBH Verde Grande é importante 

mencionar que em 2020, o plenário aprovou o novo Regimento Interno e 

dentre outras alterações está a criação de uma Diretoria Executiva (DIREX) 

formada pelo presidente, vice-presidente e secretário executivo e a Diretoria 

Colegiada (DIREC) formada pela DIREX e pelos dois secretários-adjuntos, da 

bacia do rio Gorutuba e da bacia do rio Verde Pequeno (Figura 4).  

Uma vez que este documento visa apresentar as atividades do exercício de 

2020, quando ainda vigora o antigo estatuto deve-se atentar para o fato de 

que a estrutura apresentada difere daquela aprovada no atual Regimento, a 

qual entrará em vigor a partir do próximo mandato (2021 a 2025). 
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O Plenário do CBH Verde Grande, instância maior do órgão, é composto por 

40 membros titulares. Tal composição é tripartite, pois faz-se com 

representantes dos segmentos: 1) poder público (municipal, estadual ou 

federal); 2) usuários de recursos hídricos e 3) sociedade civil organizada. 

Além do Plenário, o CBH Verde Grande possui uma Câmara Técnica 

Consultiva (CTC), criada através da Deliberação nº 28/2009, composta por 20 

(vinte) membros. A CTC tem como atribuição o exame de matérias 

específicas de cunho técnico-científico e institucional relacionadas à gestão 

dos recursos hídricos na bacia. Os pareceres gerados no âmbito de discussão 

da CTC servem para subsidiar a tomada de decisões do Plenário.  

Ademais, fazem parte do Comitê duas Comissões Gestoras: a da Bacia do rio 

Gorutuba (CGG) e da bacia do rio Verde Pequeno (CGVP), conforme 

Deliberação CBHVG 09/2009.  As Comissões Gestoras têm por incumbência o 

levantamento e discussão das demandas locais relacionadas à gestão e uso 

dos reservatórios de Bico da Pedra e Estreito e Cova da Mandioca, 

respectivamente. As recomendações das Comissões acerca de matérias 

específicas também servem de suporte para as tomadas de decisão do 

Plenário. 

 

Figura 4: Estrutura organizacional do CBH Verde Grande, em 

conformidade com o Regimento Interno atual (Deliberação CBHVG 

081/2020). 
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2. Atividades Desenvolvidas no exercício 2020 

O Regimento Interno do CBH Verde Grande estabelece que o Plenário deve 

aprovar no final de cada exercício, o calendário de reuniões e eventos para o 

ano seguinte. Assim ocorreu em dezembro de 2020, de modo que o 

planejamento de reuniões para 2020 obedeceu ao quantitativo especificado 

para cada instância. No entanto, tão logo se instalou o estado de 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Portaria 188/2020, 

Ministério da Saúde), o CBH Verde Grande suspendeu as atividades 

presenciais referentes a todas as instâncias.  

Diante do cenário atípico, a Agência Peixe Vivo iniciou o planejamento e 

suporte para que as reuniões ocorressem no formato virtual, com o intuito de 

que as atividades do Comitê não fossem prejudicadas e, ao mesmo tempo, 

prezando pela saúde e segurança dos membros. Portanto, as datas das 

reuniões ordinárias sofreram alterações quanto ao disposto no calendário, 

ainda assim os trabalhos de cada instância superaram o êxito esperado. 

Importante destacar ainda que o sistema de videoconferência permitiu que o 

Comitê mantivesse sua representação em eventos promovidos por entes do 

SINGREH. 

2.1. Plenárias 

A XXXIII Reunião Plenária Ordinária do CBH Verde Grande, agendada para 

ocorrer em 15 de abril, foi adiada para o dia 15 de setembro. Em seguida, no 

dia 18 de novembro foi realizada a 1ª Reunião Plenária Extraordinária de 2020, 

com ponto de pauta único referente à apreciação de proposta de revisão do 

Regimento Interno. Por fim, no dia 02 de dezembro foi realizada a XXXIV 

Reunião Plenária Ordinária.  

Para acesso aos documentos (convocação, pauta, listas de presença, atas e 

materiais) das reuniões plenárias de 2020, visite: 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/. 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/
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Instância Data e local Matéria publicada no site do CBH Verde Grande 

Plenário 

33ª RO - 15/09/2020 

Videoconferência 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/r

ealizada-a-xxxiii-reuniao-ordinaria-plenaria-do-cbh-

verde-grande/ 

1ª RE - 18/11/2020 

Videoconferência 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/r

ealizada-a-1a-reuniao-plenaria-extraordinaria-de-

2020-do-cbh-verde-grande/ 

34ª RO - 02/12/2020 

Videoconferência 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/

comite-realiza-sua-xxxiv-plenaria-ordinaria/ 

 

2.2 Diretoria 

Instância Data e local Acesso aos documentos 

Diretoria 

21/01/2020 

Montes Claros/MG 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-

grande/atas/diretoria/ 

05/05/2020 

Videoconferência 

16/06/2020 

Videoconferência 

03/11/2020 

Videoconferência 

26/11/2020 

Videoconferência 

 

Veja as matérias de algumas reuniões da Diretoria: 

- 2ª Reunião Ordinária (16 de junho): 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/diretoria-do-cbh-verde-

grande-realiza-sua-2a-reuniao-ordinaria-de-2020/. 

- 4ª Reunião Ordinária (26 de novembro): 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/diretoria-do-cbh-verde-

grande-realiza-sua-4a-reuniao-ordinaria-de-2020/. 

 

 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-xxxiii-reuniao-ordinaria-plenaria-do-cbh-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-xxxiii-reuniao-ordinaria-plenaria-do-cbh-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-xxxiii-reuniao-ordinaria-plenaria-do-cbh-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-1a-reuniao-plenaria-extraordinaria-de-2020-do-cbh-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-1a-reuniao-plenaria-extraordinaria-de-2020-do-cbh-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-1a-reuniao-plenaria-extraordinaria-de-2020-do-cbh-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/comite-realiza-sua-xxxiv-plenaria-ordinaria/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/comite-realiza-sua-xxxiv-plenaria-ordinaria/
https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/diretoria/
https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/diretoria/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/diretoria-do-cbh-verde-grande-realiza-sua-2a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/diretoria-do-cbh-verde-grande-realiza-sua-2a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/diretoria-do-cbh-verde-grande-realiza-sua-4a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/diretoria-do-cbh-verde-grande-realiza-sua-4a-reuniao-ordinaria-de-2020/
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2.3 Comissões Gestoras 

O CBH Verde Grande instituiu duas Comissões Gestoras de Bacia, sendo uma 

para a bacia do rio Gorutuba (CGG) e outra para a bacia do rio Verde 

Pequeno (CGVP). A primeira possui sede em Janaúba/MG e a segunda em 

Urandi/BA.  

A CGG e a CGVP são compostas por membros titulares cada, os quais são 

indicados por conselheiros do CBH Verde Grande. Atualmente, a composição 

das Comissões é de 20 membros, porém com a revisão do Regimento Interno 

ambas serão formadas por 15 membros a partir da próxima gestão (2021-

2025).  

Esses membros possuem comprovada atuação na respectiva bacia e, por 

vivenciarem os conflitos locais pelo uso da água, estão aptos para intermediar 

soluções e apontar formas de compatibilizar o uso múltiplo sustentável em 

detrimento da crescente escassez hídrica. 

As Comissões Gestoras têm as seguintes competências, no âmbito de sua 

atuação: 

I -Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular 

a atuação das entidades intervenientes; 

II- Promover a alocação negociada das águas; 

III- Mediar, como instância administrativa preliminar, os conflitos relacionados 

aos recursos hídricos, conforme critérios a serem definidos em deliberações do 

CBH Verde Grande; 

IV- Aprovar, previamente, o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, no que se 

refere aos usos no âmbito de sua área de atuação, especificamente quanto 

às seguintes questões: 

 metas de racionalização, de melhoria da qualidade e da quantidade 

dos recursos hídricos; 
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 prioridades para a outorga de direito de uso. 

V – Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e 

sugerir ao CBH Verde Grande as providências necessárias ao cumprimento de 

suas metas; 

VI – Propor ao Plenário do CBH Verde Grande os quantitativos das 

acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, 

para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos; 

VII – Aprovar, previamente, a proposta para o enquadramento dos corpos 

d’água em classes de uso; 

VIII – Propor ao Plenário do CBH Verde Grande Deliberação sobre regras de 

seu funcionamento interno; 

IX – Analisar e emitir pareceres sobre questões encaminhadas pelo CBH Verde 

Grande. 

A Deliberação CBHVG nº 45/2013 e a Deliberação CBHVG nº 48/2014 

estabelecem diretrizes sobre o funcionamento interno da Comissão Gestora 

do Gorutuba e da Comissão Gestora do rio Verde Pequeno, respectivamente. 

Conheça a composição atual das CGG e CGVP, ainda com 20 membros. 

Segue abaixo, relação das reuniões das reuniões das Comissões Gestoras da 

bacia hidrográfica do rio Gorutuba e da bacia hidrográfica do rio Verde 

Pequeno, no exercício de 2020. 

Comissão 

Gestora 
Data e local Matéria sobre a Reunião 

Comissão 

Gestora do rio 

Gorutuba 

(CGG) 

17/09/2020 

Videoconferência 

 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/

cgg-realiza-sua-1a-reuniao-ordinaria-de-2020/ 

10/12/2020  

https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/files/_docs/deliberacoes/Deliberacao0452013.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/files/_docs/deliberacoes/Deliberacao0482014.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/05/Composi%C3%A7%C3%A3o-Atual-CGG-CBH-Verde-Grande.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/01/Composi%C3%A7%C3%A3o-Atual-CGVP-CBH-Verde-Grande.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgg-realiza-sua-1a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgg-realiza-sua-1a-reuniao-ordinaria-de-2020/
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Videoconferência https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/

cgg-realiza-2a-reuniao-ordinaria-do-ano/ 

GT Data e local Acesso aos documentos 

Comissão 

Gestora do rio 

Verde 

Pequeno 

(CGVP) 

29/09/2020 

Videoconferência 

 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/

cgvp-realiza-sua-1a-reuniao-ordinaria-de-2020/ 

08/12/2020 

Videoconferência 

 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/

cgvp-realiza-sua-2a-reuniao-ordinaria-do-ano/ 

 

Para acesso aos documentos (convocação, pauta, listas de presença, atas e 

materiais) das reuniões da CGG e da CGVP de 2020, visite: 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/comissoes-

gestoras/. 

2.4 Câmara Técnica Consultiva 

O CBH Verde Grande possui uma Câmara Técnica Consultiva – CTC, cuja 

atribuição é o exame de matérias específicas de cunho técnico-científico e 

institucional relacionadas à gestão dos recursos hídricos na bacia. 

Compete à CTC do CBH Verde Grande: 

I- Analisar, elaborar pareceres e apresentar ao Plenário do CBH Verde 

Grande assuntos relacionados às metas e programas contidos no 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 

Grande; 

II- Analisar, elaborar pareceres e submeter ao Plenário do CBH Verde 

Grande assuntos relativos às políticas estaduais de recursos hídricos, 

bem como à implementação e integração dos sistemas estaduais 

de gerenciamento de recursos hídricos e de seus instrumentos de 

gestão, relativos à Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande; 

III- Examinar demandas dos Conselhos de Recursos Hídricos, para 

submetê-las à apreciação do Plenário do CBH Verde Grande; e 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgg-realiza-2a-reuniao-ordinaria-do-ano/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgg-realiza-2a-reuniao-ordinaria-do-ano/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgvp-realiza-sua-1a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgvp-realiza-sua-1a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgvp-realiza-sua-2a-reuniao-ordinaria-do-ano/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/cgvp-realiza-sua-2a-reuniao-ordinaria-do-ano/
https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/comissoes-gestoras/
https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/comissoes-gestoras/
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IV- Propor Deliberação sobre regras de seu funcionamento interno e 

encaminhá-la ao Plenário do CBH Verde Grande. 

Atualmente, a CTC é constituída por 20 (vinte) membros, mas o novo 

regimento aprovou a composição de 15 (quinze) membros indicados pelos 

representantes titulares que compõem o CBH Verde Grande, sendo o 

mandato coincidente com o dos membros do Comitê, com duração de 

quatro anos. 

Cabe ressaltar que a CTC pode instituir Grupos de Trabalho, em caráter 

temporário, destinados à discussão e análise de temas específicos, visando 

apoiar o desenvolvimento de seus trabalhos. 

Segue link de acesso para a composição atual de membros da CTC do CBH 

Verde Grande: https://cbhverdegrande.org.br/wp-

content/uploads/2020/01/Composi%C3%A7%C3%A3o-CTC-CBH-Verde-

Grande.pdf. 

Abaixo, tem-se a relação de reuniões realizadas pela CTC e pelos Grupos de 

Trabalho em atividade no exercício de 2020: 

Instância Data e local Acesso aos documentos 

CTC 

03/03/2020 

Montes Claros/MG 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-

grande/atas/atas-camara-tecnica/ 

05 e 15 de maio 2020 

Videoconferência 

15/06/2020 

Videoconferência 

21/07/2020 

Videoconferência 

10/09/2020 

Videoconferência 

08/10/2020 

Videoconferência 

29/10/2020 

Videoconferência 

25/11/2020 

Videoconferência 

 

Veja as matérias de algumas reuniões da CTC: 

https://cbhverdegrande.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Composi%C3%A7%C3%A3o-CTC-CBH-Verde-Grande.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Composi%C3%A7%C3%A3o-CTC-CBH-Verde-Grande.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Composi%C3%A7%C3%A3o-CTC-CBH-Verde-Grande.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/atas-camara-tecnica/
https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/atas-camara-tecnica/
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- 1ª Reunião Ordinária (03 de março) 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/58454/. 

 

- 1ª Reunião Extraordinária (05 e 15 de maio): 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/camara-tecnica-

consultiva-realiza-sua-1a-reuniao-extraordinaria-de-2020/. 

 

- 3ª Reunião Ordinária (10 de setembro) 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/camara-tecnica-

consultiva-realiza-sua-3a-reuniao-ordinaria-de-2020/. 

 

- 4ª Reunião Ordinária (25 de novembro) 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/ctc-realiza-sua-4a-

reuniao-ordinaria-de-2020/. 

2.5 Grupos de Trabalho 

GT Data e local Acesso aos documentos das reuniões 

Revisão do 

Regimento 

Interno 

05/06/2020 

Videoconferência 

https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-3/ 

22/06/2020 

Videoconferência 

29/06/2020 

Videoconferência 

06/07/2020 

Videoconferência 

16/07/2020 

Videoconferência 

26/07/2020 

Videoconferência 

06/08/2020 

Videoconferência 

24/08/2020 

Videoconferência 

08/09/2020 

Videoconferência 

21/09/2020 

Videoconferência 

23/09/2020 

Videoconferência 

GT Data e local Acesso aos documentos das reuniões 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/58454/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/camara-tecnica-consultiva-realiza-sua-1a-reuniao-extraordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/camara-tecnica-consultiva-realiza-sua-1a-reuniao-extraordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/camara-tecnica-consultiva-realiza-sua-3a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/camara-tecnica-consultiva-realiza-sua-3a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/ctc-realiza-sua-4a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/ctc-realiza-sua-4a-reuniao-ordinaria-de-2020/
https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-3/
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Mineração 

Riacho dos 

Machados 

(MRDM) 

14/08/2020 

Videoconferência 
https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-3/ 

26/08/2020 

Videoconferência 

 

Tanto o GT “Revisão do Regimento Interno” quanto o GT “MRDM” foram 

instituídos pela CTC em 2019. Para acessar os documentos relacionados, 

acesse: https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-2/. 

Em 2020, a CTC do CBH Verde Grande instituiu um GT responsável pelo 

planejamento e organização do evento a ser realizado por meio de 

videoconferência com temas pertinentes e inter-relacionados com a 

“SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO”, com ênfase na gestão de 

recursos hídricos na bacia do rio Verde Grande. 

- Data de criação: 15/06/2020 (1ª Reunião Extraordinária da CTC) 

 

- Componentes: Dirceu Colares de Araújo Moreira (Coordenador); Flávio 

Gonçalves Oliveira; Horácio Cristo Barbosa; João Batista Ribeiro da Silva 

Reis; Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho e Rafael Macedo 

Chaves. 

 

- Reuniões:  

- 1ª Reunião (13/07/2020): 1. Abertura; 2. Eleição de um (a) 

coordenador(a) do GT; 3. Proposta Geral do evento (dia, horário, 

metodologia, haverá inscrições? relatoria, dentre outros); 4. 

Levantamento dos possíveis palestrantes e temáticas (Sugestões já 

apresentadas); 6. Encerramento. 

- Resultados e encaminhamentos: 1. Dirceu Colares foi eleito o 

coordenador do GT; 2. Os membros comprometeram-se a enviar uma 

proposta de formatação do evento até a próxima sexta-feira (17/07/) 

para o e-mail: cbhverdegrande@gmail.com; 3. A próxima reunião ficou 

definida para 20/07/2020 (segunda-feira) às 09 horas. 

https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-3/
https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-2/
mailto:cbhverdegrande@gmail.com
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- 2ª Reunião (20/07/2020): 1. Abertura; 2.  Discussão dos termas 

relevantes para serem tratados no evento; 3. Jannyne Amorim 

apresentou um esboço de agrupamento dos assuntos por temas e falou 

brevemente sobre a sugestão de dinâmica do evento; 4. Encerramento. 

- Resultados e encaminhamentos: 1. Maria Socorro pontuou 

sugestões de temas para o evento, destacando para a participação do 

Ministério Público de Minas Gerais; 2. Dirceu Colares enfatizou a 

importância de incluir a temática do empreendimento Fortaleza Santa 

Terezinha e seus impactos para a bacia; 3. Os membros do GT ficaram 

de (re) enviar sugestões de temas e proposta de formatação do 

evento. 

 

- Documentos relacionados: Ata de criação do GT; Portaria nº 005- CTC 

de 15.06.2020; Ofício CBHVG nº 257/2019 

 

- Status: trabalho em andamento (O evento tem previsão de ocorrer no 

segundo semestre de 2021). 

 

2.6 Eventos 

 

No ano de 2020, o CBH Verde Grande apoiou a organização de eventos 

internos e participou de vários eventos externos e reuniões diversas, conforme 

descrição abaixo: 

EVENTOS INTERNOS COM APOIO DO CBH VERDE GRANDE 

Evento Data e local Acesso aos documentos 

Alocação 

Negociada de 

Água do Sistema 

Hídrico Bico da 

Pedra 

19 e 22 de maio 

Videoconferência 
Alocação de Água Bico da Pedra 

http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/09/CBHVG-2020.06.15-CTC-ATA-1%C2%AA-REUNI%C3%83O-EXTRAORDIN%C3%81RIA-Aprovada-e-Corrigida.pdf
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/09/Portaria-n%C2%BA-005-CTC-GT-Evento-Sustentabilidade-H%C3%ADdrica.pdf
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/09/Portaria-n%C2%BA-005-CTC-GT-Evento-Sustentabilidade-H%C3%ADdrica.pdf
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/09/CBHVG-Of%C3%ADcio-257-2019.12.03-Solicita%C3%A7%C3%A3o-Realiza%C3%A7%C3%A3o-do-Semin%C3%A1rio-Sustentabilidade-bacia-do-rio-Verde-Grane.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-alocacao-de-agua-do-sistema-hidrico-bico-da-pedra-e-gorutuba-2020-2021/
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Alocação 

Negociada de 

Água do Sistema 

Hídrico Verde 

Grande 

26 e 29 de maio 

Videoconferência 
 Alocação de Água Verde Grande 

Alocação 

Negociada de 

Água do Sistema 

Hídrico Estreito e 

Cova da 

Mandioca 

02 e 04 de junho 

Videoconferência 
 Alocação de Água Estreito e Cova da Mandioca 

1ª Oficina do 

Estudo de 

Incremento de 

Oferta Hídrica 

08, 09 e 10 de 

junho 

Videoconferência 

 1ª Oficina IOH 

2ª Oficina do 

Estudo de 

Incremento de 

Oferta Hídrica 

04 e 05 de agosto 

Videoconferência 
 2ª Oficina IOH 

 

Observação: Os encontros de Alocações de Água foram coordenados pela 

Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água (COMAR/ANA) e as 

oficinas do Estudo IOH, pela empresa Profil l  Engenharia.  

 

PARTICIPAÇÃO DO CBH VERDE GRANDE EM REUNIÕES E EVENTOS 

EXTERNOS 

GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO - PROJETO ÁGUAS DO NORTE DE MINAS 

– GT PANM 

Data e Local Representante Assuntos Discutidos 

27/02/2020 

Belo 

Horizonte 

Dirceu Colares 

- Resultados do Projeto Águas do Norte de Minas: 

Apresentação (Márcio de Oliveira – CPRM); 

- Estudos para a Implementação da Gestão 

Integrada de Águas Superficiais e Subterrâneas 

na bacia do São Francisco - sub-bacias dos rios 

Verde Grande e Carinhanha: Apresentação 

(Fernando Oliveira e Márcia Tereza - ANA); 

- Plano de Trabalho / Cronograma de Reuniões;  

- Analise/Discussão das recomendações da 

apresentação da CPRM; 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-alocacao-de-agua-do-sistema-hidrico-verde-grande-2020-2021/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-alocacao-de-agua-do-sistema-hidrico-estreito-e-cova-da-mandioca-mg-e-ba-2020-2021/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-1a-oficina-do-estudo-de-incremento-de-oferta-hidrica-da-bacia-hidrografica-do-rio-verde-grande/
https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/realizada-a-2a-oficina-do-estudo-de-incremento-de-oferta-hidrica-da-bacia-hidrografica-do-rio-verde-grande/
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- Analise/Discussão das recomendações da 

apresentação ANA;  

16/03/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 1ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 27.02.2020; 

- Analise/Discussão das recomendações 

inerentes aos encaminhamentos da na 1ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 27.02.2020; 

31/03/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 2ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 16.03.2020; 

- Analise/Discussão das recomendações 

inerentes aos encaminhamentos da 2ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 16.03.2020; 

15/04/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 3ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 31.03.2020; 

- Analise/Discussão das recomendações 

inerentes aos encaminhamentos da 3ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 31.03.2020; 

20/05/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 4ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 15.04.2020; 

- Analise/Discussão das recomendações 

inerentes aos encaminhamentos da 4ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 15.04.2020; 

28/05/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 5ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 20.05.2020; 

- Análise dos Produtos: 

 Minuta de Portaria apresentada pelo 

IGAM; 

 Proposta de Plano de Ação;  
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CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS – CTOC/CNRH 

24/06/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 6ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 28.05.2020; 

 Proposta de redação para o Art. 5º da 

Minuta de Portaria apresentada pelo 

IGAM;  

- Analise dos Produtos apresentados na 6ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 28.05.2020; 

28/07/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 7ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 24.06.2020; 

 Rever os critérios de enquadramento dos 

usos insignificante (água subterrânea) 

para o restante do estado; 

- Questões do CBH Verde Grande: Referente às 

Ottobacias considerando somente os usos 

regularizados, considerando a base de dados do 

projeto; 

- Análise dos Produtos apresentados na 7ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 24.06.2020; 

11/08/2020 

Virtual 

Dirceu Colares e 

João Damásio 

- Encaminhamentos da 8ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 28.07.2020; 

- Revisão de Minuta de Deliberação; 

Data e 

Local 
Representante Assuntos Discutidos 
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11/02 e 

12/02/2020 

Brasília/DF 

Dirceu Colares 

- Abertura e Informes Gerais; 

- Apresentação da nova estrutura e atributos do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os 

aspectos e as competências da Câmara Técnica, 

conforme Decreto 10.000/2019; 

- Eleição para presidente da Câmara Técnica; 

- Análise do Relatório anual sobre a aplicação, pela 

Agência Nacional de Águas, dos recursos 

provenientes da Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos (CFURH – inciso II, § 

1°, Art. 17 da Lei n° 9.648/1998), exercício 2018, em 

atendimento ao inciso VIII do art. 2º da Resolução 

CNRH n. 21/2002, com redação dada pelo art. 2º 

da Resolução CNRH n. 189/2017; 

- Análise do Plano de Viabilidade Financeira da 

Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio 

Paranaíba, encaminhado por meio da 

Deliberação CBH Paranaíba n. 107/2019, em 

atendimento à Resolução CNRH 201/2018; 

- Apresentação do processo de elaboração do 

Plano Nacional de Recursos Hídricos PNRH 2021-

2040; 

- Definição de agenda de trabalho considerando o 

processo do PNRH 2021-2040 e temas que estavam 

em discussão nas extintas Câmaras Técnicas de 

Outorga e de Cobrança; 

10/03 e 

11/03/2020 

Brasília/DF 

Dirceu Colares 

- Abertura e Informes Gerais; 

- Análise e aprovação da Ajuda à Memória da 1º 

Reunião da CTOC. 

- Retomada da discussão, para nivelamento, da 

proposta de Resolução que “Define diretrizes e 
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FÓRUM MINEIRO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - FMCBH 

critérios para o estabelecimento de prioridades 

para outorga de direitos de uso de recursos hídricos 

como conteúdo mínimo de um Plano de Recursos 

Hídricos conforme inciso VIII do Art.7º da Lei Nº 

9.433/97”; 

- Avaliação da solicitação contida na deliberação 

Conjunta dos Comitês PCJ nº 104/19 que aprovou a 

indicação, ao CNRH, da Fundação Agência das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí para continuar a desempenhar as funções 

de Agência de Água do Comitê. Processo nº 

59000.031636/2019-64; 

- Análise do Plano de Viabilidade Financeira da 

Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio 

Paranaíba, encaminhado por meio da Deliberação 

CBH Paranaíba n. 107/2019, em atendimento à 

Resolução CNRH 201/2018. Processo nº 

59000.028773/2019-11 

Data Local Assuntos Discutidos 

13 e 

14/02/2020 

(63ª RO) 

Belo 

Horizonte/

MG 

 

 

Dirceu Colares 

 

 

- Aprovação da Ata da 62ª Reunião Ordinária 

FMCBH; 

- Informes e discussões do IGAM: 

 Status contingenciamento de recurso; 

 Status de contratação de empresas para 

suporte administrativo aos comitês de bacias; 

 Esclarecimentos Portaria IGAM Nº 60, de 14 

de novembro de 2019 - Estabelece normas 

relavas aos procedimentos de seleção e de 
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contratação de fornecedores e de pessoal 

para as entidades equiparadas às Agências 

de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências; 

  Esclarecimentos Deliberação Normativa 

CERH- MG Nº 60, de 13 de dezembro de 2018 

- Altera a Deliberação Normativa CERH/MG 

n.º 04, de 18 de fevereiro de 2002, e 

Deliberação Normativa CERH/MG n.º 52, de 

30 de junho de 2016, para fins de ajuste do 

prazo dos mandatos dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas;  

 Esclarecimentos Portaria IGAM Nº 52, De 25 

de Outubro de 2019 - Estabelece 

procedimentos e normas para aplicação dos 

recursos, prestação e deliberação das 

contas com recurso da cobrança pelo uso 

de recursos hídricos, no âmbito das Agências 

de Bacias Hidrográficas e das Entidades a 

elas equiparadas do Estado de Minas Gerais 

e dá outras providências; 

- Informes e discussões internas dos Comitês: 

 Aprovação Regimento Interno FMCBH; 

 Discussão e encaminhamentos sobre 

proposta de Remodelagem apresentada 

pelo CTPLAN/IGAM; 

 Palavra aberta: Impactos e situação das 

cheias e cada bacia em relação às chuvas 

de dezembro 2019, janeiro e fevereiro 2020; 

 Apresentação dos Indicadores de 

Cumprimento dos Programas de Planos 

Diretores de Bacias Hidrográficas; 

02/10/2020 

(64ª RO)  

Virtual 

Maria Socorro 

Mendes M. 

Almeida 

Carvalho 

- Balanço das eleições dos comitês mineiros para o 

mandato 2020-2022; 

- Atuação do colegiado coordenador durante o 

período de isolamento social; 

- Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 13 

de fevereiro de 2020; 

- Aprovação do Regimento Interno do Fórum Mineiro 

de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH); 

- Status da “Lei do FHIDRO” – IGAM; 

- Situação das empresas contratadas para 

estruturação, operacionalização, e manutenção 

das atividades dos CBHs mineiros que ainda não 

têm cobrança; 

- Apresentação da proposta aprovada pela CTPLAN 

da modelagem institucional para o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos em MG; - 

Prazo para a implantação da cobrança pelo uso 

da água (Decreto nº 47.860, de 7 de fevereiro 2020); 

- Elaboração da Agenda e/ou Plano Propositivo, 

conforme decisão da última plenária; 
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO – CTAF 

 

 

- Discussão preliminar para elaboração de um novo 

Plano Estadual de Recursos Hídricos -PERH MG;  

11/12/2020 

(65ª RO) 

Virtual 

Maria Socorro 

Mendes M. 

Almeida 

Carvalho 

- Apreciação e aprovação da Ata da 64º Reunião 

Ordinária, realizada no dia 02.10.2020; 

- Apresentação e aprovação do calendário para as 

reuniões de 2021; 

- Apresentação e aprovação do Regimento Interno 

do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias 

Hidrográficas (FMCBH); 

 

Data Representantes Assuntos Discutidos 

16/07/2020 

(4ª RO) 

Virtual 

Dirceu Colares 

Moreira e João 

Damásio Frota 

- Apresentação pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) do Relatório Parcial 04 

(RP 04); 

- Informe sobre as atividades desenvolvidas, em 

desenvolvimento e próximos passos, no contexto 

da pandemia Covid-19; 

- Discussão sobre os resultados parciais 

apresentados no RP 04; 

- Tempo reservado para a continuidade da 

discussão, caso necessário. 
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OUTROS EVENTOS: 

 07/02/2020: Fórum de Discussão sobre o Cenário Hídrico do Norte de 

Minas Gerais, em Montes Claros/MG. Para mais informações, clique 

aqui. 

Representante: Dirceu Colares de A. Moreira 

 

 25/06/2020: 44ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH, realizada por videoconferência;  

Representante: Dirceu Colares de A. Moreira 

 

 29/06/2020: 42ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH, realizada por videoconferência;  

Representante: Dirceu Colares de A. Moreira 

 

 16/09/2020: 48ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Planos – 

CTPlan, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG, 

realizada por videoconferência;  

Representante: Dirceu Colares de A. Moreira 

 

 16/10/2020: Reunião da Diretoria e Membros do CBH Verde  Grande, 

com a Sra. Adriana J. Felipe, analista ambiental da SEMAD e 

representantes da Unidade Regional de Gestão das Águas (URGA) 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Unidade Regional de Gestão das 

Águas (URGA) Central Metropolitana, Hidrologia e Meio Ambiente – 

MDGEO, Serviço Geológico do Brasil - CPRM, Agência Nacional de 

Águas de Saneamento Básico – ANA e Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, realizada por videoconferência, para discussão inerente à 

Solicitação de Outorga de Bateira de Poços Tubulares do 

empreendimento Fortaleza Santa Teresinha Agricultura e Pecuária Ltda, 

localizada no município de São João da Ponte/MG; 

Representantes: Dirceu Colares, Maria Socorro Carvallho, João Damásio 

Frota e Rafael Macedo Chaves. 

 

 19/10/2020: Reunião da Diretoria do CBH Verde Grande e 

representantes da Agência Peixe Vivo e Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico – ANA, realizada por videoconferência, para tratar 

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/presidente-do-cbh-verde-grande-participa-do-forum-de-discussao-sobre-o-cenario-hidrico-no-norte-de-minas/
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de assuntos inerentes ao Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 

083/ANA/2017;  

Representantes: Membros da Diretoria 

 

 05/11/2020: Reunião de alinhamento da Diretoria do CBH Verde Grande 

com representantes da Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias 

Hidrográficas – GECBH/IGAM, realizada por videoconferência;  

Representante: Maria Socorro M. A. Carvalho 

 

 25/11/2020: Participação do Secretário-Adjunto da Bacia do Gorutuba 

do CBH Verde Grande na 148ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual 

de Política Ambiental do COPAM, realizada por videoconferência; 

Representante: Adalberto Santos da Paixão 

 

 03/12/2020: Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Comitês 

de Bacias Hidrográficas – FNCBH, realizada por videoconferência; 

Representante: Maria Socorro M. A. Carvalho 

 

 09/12/2020: Reunião dos Membros do CBH Verde Grande e 

representantes do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para 

Capacitação sobre Outorga de Grande Porte, realizada por 

videoconferência; 

Representantes: Adalberto Santos Paixão, Domênico Morano, Érika 

Batista, Glauber Vieira, João Batista Silva, Laila Mota, Luís Henrique 

Garcia, Maria Socorro M. Carvalho, Mônica Ladeia, Tatiany Sant’ana, 

Vagna Nogueira. 

 

 11/12/2020: Reunião dos Membros do CBH Verde Grande e 

representantes do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para 

Alinhamento e Capacitação sobre Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos, realizada por videoconferência; 

Representantes:  

 

 21/12/2020: Reunião do Conselho Consultivo do Parque Estadual da 

Lapa Grande, realizada por videoconferência;  

Representante: Maria Socorro M. A. Carvalho 
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3 Regimento Interno 

Em 2019, a Câmara Técnica Consultiva instituiu um Grupo de Trabalho 

responsável por construir uma proposta de revisão do Regimento Interno do 

CBHVG. No exercício de 2020, o GT deu continuidade às atividades, como 

mencionado no item 2.3 deste documento. 

Após a realização de treze reuniões, a proposta foi apresentada à Câmara 

Técnica Consultiva para avaliação, em reunião realizada no dia 08 de 

outubro de 2020, por videoconferência. Após análise e contribuições, a CTC 

aprovou o encaminhamento da proposta de revisão do RI para apreciação 

do plenário.  

Na 1ª Reunião Plenária Extraordinária de 2020, realizada em 18 de novembro, 

o plenário apreciou e deliberou sobre a alteração e consolidação do 

Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande 

(CBHVG). 

Deliberação CBHVG 81/2020: Regimento Interno CBH Verde Grande 

4 Relação dos membros e segmentos com nome, telefone e 

endereço eletrônico 

O CBH Verde Grande é composto por 40 membros titulares e 40 membros 

suplentes. As representações estão distribuídas em 3 (três) segmentos: Poder 

Público, Usuários de Recursos Hídricos e Sociedade Civil. É importante 

mencionar que o novo Regimento Interno manteve o mesmo quantitativo de 

membros, mas alterou o número de representantes nos segmentos. Contudo, 

para fins deste relatório, deve-se considerar a composição descrita abaixo 

vigente no mandato 2016-2020: 

1- Poder Público (14 representantes):  

a) União, com 2 (dois) representantes;  

https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-081-2020.11.18-Aprova-Altera%C3%A7%C3%A3o-do-Regimento-Interno.pdf
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b) Estados, com 6 (seis) representantes, sendo 5 (cinco) para o 

Estado de Minas Gerais e 1 (um) para o Estado da Bahia; 

c) Municípios e associações de municípios, cujos territórios se situam 

total ou parcialmente na bacia, com 6 (seis) representantes, sendo: 4 

(quatro) no Estado de Minas Gerais e 2 (dois) no Estado da Bahia. 

 

2- Usuários das águas de sua área de atuação (16 representantes) 

a) Abastecimento urbano e lançamento de efluentes, 

concessionários de serviços e sujeitos à outorga de direito de uso 

de recursos hídricos, total de 6 representantes. Sendo: 1 (um) 

indicado pelo Estado de Minas Gerais; 3 (três) indicados por 

Municípios no Estado de Minas Gerais; 1 (um) indicado pelo 

Estado da Bahia; 1 (um) indicado por Município no Estado da 

Bahia.  

b) Indústria e mineração no Estado de Minas Gerais, com 2 (dois) 

representantes; 

c) Irrigação e uso agropecuário, sendo 6 (seis) no Estado de Minas 

Gerais e 2 (dois) no Estado da Bahia. 

3-  Entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na 

Bacia (10 representantes): 

a) Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 

hídricos sujeitos à outorga de direito de uso, com 4 (quatro) 

representantes, sendo 3 (três) para o Estado de Minas Gerais e 1 (um) 

para o Estado da Bahia; 

b) Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 

hídricos, conforme definido no art. 15 da Resolução n° 5, do CNRH, 

com 2 (dois) representantes, sendo 1 (um) para o Estado de Minas 

Gerais e 1 (um) para o Estado da Bahia; 

c) Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na 

área de recursos hídricos, com 2 (dois) representantes, sendo 1 (um) 

para o Estado de Minas Gerais e 1 (um) para o Estado da Bahia; 
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d) Organizações civis, não-governamentais, com objetivos de defesa 

de interesses difusos e coletivos da sociedade ou outras 

organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, sendo 1 (um) para o 

Estado de Minas Gerais e 1 (um) para o Estado da Bahia. 

A lista abaixo relaciona as instituições, nome dos representantes e dados para 

contato (e-mail, telefone e endereço) referentes à composição atual do CBH 

Verde Grande (Mandato 2016-2020): 

Membros CBH Verde Grande (Gestão 2016-2020) 

5 Deliberações aprovadas em 2020 

 Deliberação Ad referendum nº 78/2020 – Dispõe sobre autorização à 

Agência Peixe Vivo para promover o remanejamento de valores das 

rubricas do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2018-2020. 

 Deliberação Ad referendum nº 79/2020 – Prorroga, por até um ano, os 

mandatos dos Membros Titulares e Suplentes do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande – CBHVG, em razão do estado de 

calamidade pública decorrente da Pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências. 

 Deliberação Ad referendum nº 80/2020 - Aprova a minuta do Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado entre a Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico – ANA e a Agência de Bacia Hidrográfica 

Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo, Entidade Delegatória de funções de 

Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. 

 Deliberação nº 81/2020 – Dispõe sobre alteração e consolidação do 

Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 

Grande (CBHVG). 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/composicao/membros-do-cbh/
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/07/Delibera%C3%A7%C3%A3o-Ad-referendum-n%C2%BA-078-2020-Reajuste-do-PAP-Aprovada.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/09/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-079-2020-Prorroga-mandato-dos-membros-CBHVG.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/11/Delibera%C3%A7%C3%A3o-Ad-referendum-n%C2%BA-080-2020-Aprova-o-Termo-Aditivo-do-CG-083-2017-ANA.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-081-2020.11.18-Aprova-Altera%C3%A7%C3%A3o-do-Regimento-Interno.pdf
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 Deliberação nº 82/2020 – Aprova o Planejamento Anual de Atividades 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, para o ano de 

2021. 

 Deliberação nº 83/2020 – Aprova o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 

dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande, referente aos exercícios 2021 a 2022 

e dá outras providências. 

 Deliberação nº 84/2020 – Aprova o Plano de Execução Orçamentária 

Anual de 2021 – POA 2021 a ser executado com recursos financeiros 

oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande. 

 Deliberação nº 85/2020 – Institui a Comissão para conduzir o Processo 

Eleitoral de renovação dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Verde Grande (Gestão 2021-2025) e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/02/Delibera%C3%A7%C3%A3o-082-2020.12.02-Calend%C3%A1rio-de-Reuni%C3%B5es-e-Eventos-CBHVG-2021.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-083-2020.12.02-Aprova-o-PAP-2021-2022.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-084-2020.12.02-Aprova-POA-2021.pdf
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/01/Delibera%C3%A7%C3%A3o-085-2020-Institui-a-Comiss%C3%A3o-Elei%C3%A7%C3%B5es-CBHVG.pdf
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