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Ao vigésimo dia do mês de outubro de 2020, às 14h, os membros da Diretoria do Comitê da Bacia 1 

Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Velhas eleitos em setembro de 2020 reuniram-se de forma 2 

virtual pelo Google Meets. Participaram os seguintes membros: Poliana Aparecida Valgas de 3 

Carvalho – Prefeitura Municipal de Jequitibá; Marcus Vinícius Polignano – Instituto Guaicuy; Ênio 4 

Resende de Souza – EMATER; Renato Junior Constâncio – CEMIG. Participaram também: Célia 5 

Froes, Thiago Campos e Rubia Mansur – Agência Peixe Vivo; Ronald Guerra - Coordenador da 6 

Câmera Técnica de Projetos e Controle (CTPC); Izabel Nogueira - equipe de mobilização do CBH 7 

Velhas. Poliana Valgas inicia agradecendo a presença. Foram tratados dos seguintes assuntos: 8 

apresentação do plano de trabalho e dos novos indicadores do Contrato de Gestão da Agência 9 

Peixe Vivo; apresentação do Plano Plurianual de Aplicação - PPA. Célia Froes, Diretora Geral da 10 

Agência Peixe Vivo apresenta a metodologia, os critérios de avaliação com o foco no plano de 11 

trabalho e os indicadores pactuados entre o CBH Rio das Velhas, IGAM e Agência Peixe Vivo. Os 12 

indicadores avaliam o trabalho da secretaria executiva no apoio as ações do Comitê; transparência 13 

no site; capacitação, mobilização e comunicação social; cumprimento da gestão administrativa do 14 

plano de trabalho e orçamento anual que deve ser aprovado até o final de 2020. A Agência irá 15 

encaminhar para a Diretoria o documento completo com a especificação dos indicadores e critérios 16 

que serão avaliados. Célia registra a importância de melhorar os indicadores dos projetos do Rio 17 

das velhas como forma de qualificar o trabalho de todos. Thiago Campos, Gerente de Projetos da 18 

Agência Peixe Vivo apresenta o PPA – Plano Plurianual de Aplicação. Marcus Vinícius Polignano 19 

propõe juntamente com a Diretoria promover programas por macro regiões, Alto, Médio e Baixo 20 

rio das Velhas. Estes programas seriam construídos de forma colaborativa junto com os subcomitês 21 

qualificando os subcomitês para elaborar e executar um plano de ação com estratégicas para cada 22 

território. Célia Froes comenta sobre a necessidade de definição do orçamento para aplicar nestes 23 

programas e definir também como serão as oficinas e a partir delas priorizar as contratações. 24 

Polignano encaminha que é necessário escrever um projeto para definir a operacionalização dessa 25 

nova dinâmica. Poliana valgas ressalta a importância de designar uma rubrica voltada para os 26 

produtores de água e avaliar como estão os planos de manejo já elaborados pelo Comitê do Rio das 27 

Velhas. Ronald Guerra alerta que está ação pode abrir brechas para que o estado se abstenha de 28 

sua responsabilidade. Polignano encaminha para que a Agência Peixe Vivo e a CTPC faça uma 29 

estudo para reorganizar as rubricas e que o planejamento seja viabilizado. Na sequência Celia Froes 30 

informa a necessidade de se iniciar a discussão sobre o enquadramento, questão essa já iniciada no 31 

CBH Rio São Francisco que irá refletir no Rio das Velhas. Encerramento: Não havendo mais nenhum 32 

assunto a tratar, a presidente do CBH rio das Velhas encerra a reunião, da qual se lavrou o 33 

presente ata.  34 

 35 


