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MEMÓRIA DE REUNIÃO - GACG (Gestão 2016/2020) 
 
Data: 24 de agosto de 2017 
Horário: 9h às 13h - Manhã: Reunião GACG / Tarde: Reunião conjunta GACG e DIREC  
Local: Sala Hotel Allia Brasília/DF 
 
Participantes: 
 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Almacks Luis Silva CCR Submédio SF 

2 Luiz Alberto Rodrigues Dourado DIREX 

3 Anselmo Caires CCR Médio SF 

4 Willian Dornas CCR Alto SF 

5 Luiz Roberto Porto Farias CCR Baixo SF 

6 Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

7 Célia Fróes Agência Peixe Vivo 

8 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

9 Humberto Gonçalves Agência Nacional de Águas 

 
Abertura e desenvolvimento da reunião: 
 
- Apresentação dos membros do GACG 
 
- O coordenador do GACG, Luiz Dourado, explana sobre o Contrato de Gestão e todo o 
trabalho realizado pelo GACG como reformulação do questionário aplicado aos membros do 
CBHSF (indicador 5 do Contrato de Gestão) e revisão do manual de procedimentos. Fala da 
importância e necessidade de aperfeiçoamento da Deliberação CBHSF Nº 61/2011 que 
institui o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão. Diz que o GACG não é apenas 
um grupo que debate a avaliação realizada pelo CAv/ANA, pois possui outras atribuições de 
grande relevância. 
 
- Célia Fróes contextualiza o histórico do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 e seus 
termos aditivos. Explica que o 5º TA foi assinado com vigência de apenas um ano, devido a 
garantia do repasse do recurso adicional para apenas um ano. Neste sentido, o 5º TA vence 
em 30 de dezembro de 2017, necessitando da assinatura do 6º TA, cuja vigência está 
prevista até dezembro de 2020. Explana sobre as novidades da minuta do 6º TA, como por 
exemplo, a descrição do repasse adicional de quatro milhões e meio para execução de um 
projeto específico até 2020. Ações implementadas no plano com foco na crise hídrica 
(aprimoramento na rede de monitoramento de qualidade das águas superficiais / ampliação 
de programas já previstos no PRH-SF). Informa que o custeio de 2017 está, em termos 
contábeis, negativo.  
 
- Os membros do GACG fazem a leitura e discussão do 6º TA e apresentam sugestões de 
melhorias no texto. 
 
- Humberto Gonçalves, Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos - SAS da Agência Nacional de Águas - ANA, reafirma o interesse na 
assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Gestão com vigência até 2020. Explana sobre o 
projeto específico de quatro milhões e meio. Fala que a ANA tem trabalhado em prol da 
garantia do funcionamento do sistema de recursos hídricos, apresentando como exemplo, a 
proposta de aumento da parcela de custeio de 7,5% para até 15%. O objetivo é que as 
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agências (entidades delegatárias) consigam trabalhar de forma mais independente, sem a 
necessidade dos aportes adicionais.  
 
 
Encaminhamentos: 
- Enviar para os membros do GACG o produto final da pesquisa e questionário realizado 
junto aos usuários cobrados da bacia hidrográfica do rio São Francisco, realizada em 2016. 
- Enviar para os membros do GACG a Resolução ANA (Manual operativo). 
- Encaminhamento mensal das planilhas de execução do PAP para posterior orientação do 
GACG à DIREC em relação a execução das rubricas. 
- Necessidade de criação de fluxo e definição de reponsabilidades relacionadas ao projeto 
específico descrito no 6º TA Contrato de Gestão. 
 
 

 
 
Próxima pauta Reunião GACG: 
- Data: outubro/2017 
- Proposta de alteração da Deliberação CBHSF Nº 61/2011 
 
 
 
 

Brasília/DF, 24 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Luiz Alberto Rodrigues Dourado 
Coordenador do GACG/CBHSF 


