DEFENDIDO UM NOVO FORMATO PARA O COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE
Por Stênio Aguiar
Em reunião realizada no dia 16 de julho, em Montes Claros houve manifestação favorável dos participantes em
defesa de novo formato do Comitê do Rio Verde Grande, de âmbito federal, e o dos afluentes mineiros, de
cunho estadual. A partir da aprovação em reunião plenária do comitê, a ser realizada no mês de agosto, o
assunto será encaminhado aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos dos Estados de Minas Gerais e Bahia.
Em uma série de debates realizados anteriormente entre o Instituto de Gestão das Águas e Clima do Estado
da Bahia, INGÁ, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Igam, a Agência Nacional das Águas, ANA, o CBHVerde Grande e os representantes do Comitê Estadual dos Afluentes Mineiros do Rio Verde Grande, o assunto
foi amplamente discutido, sendo acordado que será apresentada uma proposta completa para a nova
composição do CBH-Verde Grande na próxima reunião plenária do comitê.
O assunto foi debatido também em reuniões realizadas nas cidades de Monte Azul e Janaúba, ocasiões em
que houve consenso quanto à concretização do tema. Há um entendimento de que atuando juntos os
membros dos dois comitês poderão desenvolver um trabalho com melhores resultados.
Em três dias de debates participaram cerca de 50 pessoas e representantes dos respectivos órgãos envolvidos
direta e indiretamente no processo do novo formato do CBH-Verde Grande. O Comitê Federal da Bacia do Rio
Verde Grande estava representado pelo presidente, Marcelo Ferrante Maia e o secretário João Damásio Frota
Machado, que se manifestaram a favor.
Este ciclo de reuniões serviu para que pudessem ser analisados todos os principais pontos da proposta. A Srª
Valdete de Souza, do Igam, foi incisiva ao mencionar que “a participação de todos nesse processo é
importante. É preciso que haja um real comprometimento em ajudar no desenvolvimento de uma agenda para
as próximas ações”, esclareceu.
O que precisa ficar de importante com os debates é que o Comitê está de maneira direta ou indireta
influenciando a sociedade em relação ao uso racional da água, e o novo formato do CBH-Verde Grande deve
contribuir para maior socialização dos instrumentos de gestão de recursos hídricos.
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