COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020
“DIRETORIA”
03 de novembro de 2020
(Reunião Realizada por Videoconferência)
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Aos três dias do mês de novembro de 2020, às 09h00, reuniram-se os membros da Diretoria
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBHVG) para a 3ª Reunião Ordinária
do ano de 2020, realizada por meio de videoconferência. Participaram os seguintes
membros: Dirceu Colares (Presidente) – representante da Fazenda Lagoão; Glauber Vieira de
Oliveira (Vice-Presidente) – representante do Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (INEMA); Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho (Secretária) – representante do
Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros/MG; Adalberto Santos Pinto da Paixão
(Secretário-Adjunto da bacia do rio Gorutuba) - representante do Distrito de Irrigação
Gorutuba (DIG); Tatiany Cerqueira Novais Sant’Ana (Secretária-Adjunta da bacia do rio Verde
Pequeno) - representante da Prefeitura Municipal de Mortugaba. Participaram também:
Célia Fróes e Rubia Mansur - Agência Peixe Vivo; Tânia Dias – Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA); Jannyne Amorim e Jackson Batista - Secretaria Executiva do CBH
Verde Grande. O presidente do CBH Verde Grande, Dirceu Colares, iniciou a reunião
desejando boas-vindas aos presentes. Após constatar que o quórum fora atingido,
prontamente submeteu à Diretoria a apreciação da ata da 2ª Reunião Ordinária ocorrida no
dia 16 de junho de 2020. Sem manifestações contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade.
Na sequência, foram dados os seguintes informes: 1) Definição do calendário do Processo
Eleitoral para Renovação dos Membros do Comitê; 2) Elaboração de deliberação Ad
referendum que aprova o Termo Aditivo (TA) do Contrato de Gestão 083/2017/ANA, com
vigência até dezembro de 2022. Neste momento, Célia Fróes apresentou as metas e
indicadores do Programa de Trabalho, que compõem o TA; 3) Realização da 1ª Reunião
Plenária Extraordinária de 2020 a ser realizada no dia 18 de novembro, com ponto de pauta
de apreciação da proposta de Revisão do Regimento Interno. Maria Socorro ressaltou que
essa reunião exige quórum qualificado (2/3, isto é, 27 membros), e, por esse motivo,
enfatizou a importância do esforço conjunto dos membros da Diretoria no sentido de
mobilizar e incentivar a participação dos membros do Plenário; 4) Definição de datas das
reuniões ordinárias pendentes para cumprir o Calendário de 2020; 5) Resumo e status dos
encaminhamentos das reuniões da Comissão Gestora do rio Gorutuba e Comissão Gestora
do rio Verde Pequeno e 6) Tânia Dias informou que em atendimento ao indicador 4 do
Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 083/2017, será realizada, como nos anos
anteriores, a Avaliação da Agência Peixe Vivo pelos membros do CBH Verde Grande. Ela
explicou que o formulário será disponibilizado on line e solicitou apoio do escritório CBH
Verde Grande para incentivar os membros a responderem a avaliação. Prosseguindo com a
pauta, Glauber Vieira informou, de antemão, que as informações referentes à
implementação da cobrança nos rios de domínio do estado da Bahia são de responsabilidade
da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e não do INEMA. Dessa forma, ele fez contato com
a Secretária Larissa Cayres, e esta informou que houve dois avanços principais sobre o
assunto. Primeiro, informou que até janeiro de 2021 será incluído o cadastro de todos os
usuários de água no sistema de informações ambientais e de recursos hídricos do estado da
Bahia, a fim de subsidiar a elaboração de uma metodologia de cobrança. O outro avanço
refere-se à articulação política que resultou na elaboração pela Secretaria de Infraestrutura
Hídrica e Saneamento (SHIS) de minuta de decreto que dispõe sobre a implementação da
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cobrança no Estado. Todavia, Glauber relatou a existência de um impasse com relação à
minuta do referido decreto que determina a destinação de 70% dos custos da cobrança
devem para ações de saneamento básico, o que para a SEMA e o INEMA, representa um
percentual muito alto. De qualquer forma, pontuou que os avanços são bastante
representativos e que a equipe tem se mostrado otimista com o interesse do governo em
implementar a cobrança. Por fim, Glauber finalizou comprometendo-se a manter o CBH
Verde Grande informado sobre o andamento deste processo. A seguir, discutiu-se a
proposta de Planejamento Anual de Atividades do CBH Verde Grande para o exercício de
2021. Foram levantadas datas de reuniões considerando os quantitativos para cada instância
e os dias e horários habituais para a realização dos encontros. Tânia Dias sugeriu a
manutenção de reuniões virtuais para instâncias com menor número de membros, tais como
Diretoria e Grupos de Trabalho, uma vez que esta modalidade tem obtido êxito. Em
concordância, Célia Fróes informou que essa medida é pertinente considerando que os
custos com deslocamento e diárias são feitos com recursos da cobrança que são ínfimos;
ademais, informou que a arrecadação em 2021 permanece imprevisível. Maria Socorro
sugeriu que as reuniões fossem colocadas em formato híbrido (presencial e virtual) para que
cada pessoa decida a melhor forma de participação. Além disso, foi sugerido que as reuniões
presenciais fossem agendadas para o segundo semestre, como forma de garantir a
segurança em relação ao estado de pandemia do coronavírus. Posteriormente, Célia Fróes
recomendou à Diretoria que fosse priorizada a realização das oficinas para a implementação
da cobrança na parte mineira da bacia. Ela mencionou que esse trabalho é muito importante
para o Comitê e que, em linhas gerais, faz-se encontros por segmento, de modo que pelo
menos 5 (cinco) oficinas devem ser previstas. Ressaltou ainda que esses eventos deveriam
ser priorizados em detrimento de outros, considerando a restrição de recursos financeiros
da cobrança. Por fim, a Diretoria decidiu por consolidar o Planejamento Anual de Atividades
de 2021 até a próxima semana para que seja enviada ao plenário na convocatória da 34ª
Reunião Ordinária, que será realizada será realizada em 02 de dezembro do presente ano.
Na sequência, no tocante aos assuntos gerais, Jackson Batista informou sobre a realização da
reunião de alinhamento das Diretorias do CBH’s mineiros promovida pelo IGAM, a ser
realizada no dia 05 de novembro próximo, de 08:30h às 13:00 horas. Logo após, Célia Fróes
informou que houve celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a
SEMAD e o Grupo A.R.G., no qual prevê a destinação, pela empresa, do valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) ao CBH Verde Grande, para aplicação em projetos e/ou
intervenção hidroambiental na bacia, na forma a ser definida pelo Comitê. À época foi
definida a aplicação do recurso em um estudo de diagnóstico da microbacia do Córrego
Escuro, afluente do rio Verde Grande localizado entre os municípios de Verdelândia e Jaíba,
sendo inclusive realizada Nota Técnica respectiva. Todavia, Célia Fróes informou que a
negativa da representante da empresa em se comprometer com a execução do projeto fez a
Agência Peixe Vivo acautelar-se, interrompendo as tratativas pertinentes quanto à parceria.
Todavia, Célia Fróes prosseguiu informando que no segundo semestre desse ano, a empresa
passou por reformulações na equipe do setor de Meio Ambiente e fez novo contato com a
Agência objetivando o restabelecimento das discussões sobre a parte do TAC, inerente ao
CBH Verde Grande. Diante desse contexto, Célia Fróes sugeriu que o recurso seja aplicado
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em ações inerentes ao Projeto Águas do Verde Grande, na bacia do rio Juramento, uma vez
que já existe o diagnóstico pronto para essa área, robustecendo o projeto e o fundo
ambiental respectivo, evitando assim ações pulverizadas na bacia. No entanto, ela informou
que para acessar esse recurso a prefeitura de Juramento deve aprovar o Projeto de Lei (PL)
que cria o fundo de conservação de recursos hídricos e solo. Dessa forma, Célia submeteu a
proposta à Diretoria e recomendou constante contato com o atual prefeito de Juramento
para que a aprovação do PL ocorra o mais rápido possível. A Diretoria aprovou a aplicação
desse recurso para o Projeto Águas do Verde Grande. Por fim, encerrados os pontos de
pauta e não havendo mais nada a tratar, o presidente Dirceu Colares agradeceu a
participação de todos e encerrou a Reunião, quando então foi lavrada a presente ata.

Maria Socorro M. Almeida Carvalho
Secretária do CBH Verde Grande

Dirceu Colares de Araújo Moreira
Presidente do CBH Verde Grande

ATA APROVADA EM 26/11/2020
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