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AJUDA MEMÓRIA REUNIÃO GACG/CBHSF 

 

Local: Agência Nacional de Águas - ANA 

Endereço: Setor Policial Sul - Bloco M - Brasília/DF 

Data: 23/02/2016 

Horário: 9h00 às 15h30 

 
 

PARTICIPANTES 

 

INSTITUIÇÃO 

1 Luiz Alberto Rodrigues Dourado GACG/CBHSF 

2 José Roberto Lobo GACG/CBHSF 

3 Almacks Luiz da Silva GACG/CBHSF 

4 Fernanda Aguiar GACG/CBHSF 

5 José Maciel Nunes de Oliveira CBHSF - DIREX 

6 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

7 Ricardo Follador Yayá Comunicação 

 

1. Abertura: 

O Sr. Luiz Dourado, coordenador do GACG/CBHSF inicia a reunião às 9h15 efetuando a 

leitura da pauta.   

 

2. Verificação de quórum  

Quórum atingido com a presença de Luiz Dourado, Fernanda Aguiar, Almacks Luiz e 

Roberto Lobo. 

 

3. Aprovação da ajuda memória da reunião de 29 e 30/07/2015 ocorrida em BH/MG  

Memória de reunião aprovada.  

 

4. Apresentação do aditivo ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 

O coordenador do GACG, Sr. Luiz Dourado, explica a todos que o Contrato de Gestão foi 

aditado por um período de 12 (doze) meses e aprovado na plenária ocorrida em Salvador no 

mês de dezembro de 2015. Informa que devido às dificuldades internas, os funcionários da 

SAS - Superintendência de Apoio à Gestão da ANA, não conseguiram negociar as 
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inovações no Contrato com a Diretoria da ANA e, como o prazo do Contrato de Gestão 

vencia em 31 de dezembro de 2015, o caminho mais efetivo foi elaborar o Termo Aditivo. 

 

5. Debates sobre as propostas ao Manual de Procedimentos da AGB Peixe Vivo 

(anexo) 

O Manual de Procedimentos adotado pela AGB Peixe Vivo para atendimento ao CBHSF 

foi enviado previamente aos membros do GACG. Na reunião, cada participante levantou 

um ponto a ser aperfeiçoado, tais como: considerar o cálculo das diárias a partir do horário 

que o participante sai de sua residência e não a partir do horário de voo; foram debatidos os 

valores de diárias; a possibilidade de pagamento por quilômetro rodado para os membros 

do CBHSF que viajarem de carro próprio, etc. Ao final da discussão foram definidos os 

seguintes encaminhamentos: 

 

 Maciel: irá enviar resoluções da SEMARH/AL e da Prefeitura Municipal de Penedo 

sobre as diárias fracionadas. 

 

 Fernanda: irá enviar o relato sobre a passagem aérea emitida pela União (Conama), 

onde o retorno foi para local diferente do local de partida. Exemplo: saída de Barreiras 

para Brasília e retorno Brasília para SP. 

 

 Josias: irá enviar Normativa CREA sobre valor do quilômetro rodado para 

deslocamento em veículo próprio, incluindo a depreciação do veículo. 

 

 Dourado: irá Verificar Normativa CGU e AGU sobre emissão de passagem aérea. 

 

6. Análise da Avaliação Preliminar exercício 2015 feita pela CAv 

A avaliação preliminar da CAv foi apresentada por Luiz Dourado aos membros do GACG, 

que debateram alguns itens. Ficou definido que a Relatório do GACG sobre a avaliação da 

CAv, seria elaborado após o envio da avaliação final.  

 

7. Elaboração da minuta do Relatório do GACG exercício 2015 (anexo) 

Ficou acordado que o relatório do GACG seria elaborado na próxima reunião do GACG a 

ser previamente agendada. 
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8. Encerramento 

A reunião do GACG foi encerrada às 15h30 e, às 16h00, os membros do GACG se 

dirigiram à sala de vidro da ANA onde participaram da reunião da Comissão de 

Avaliação do Contrato de Gestão. 

 

Luiz Alberto Rodrigues Dourado 

Coordenador do GACG/CBHSF 

 


