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Aos dezenove dias do mês de agosto de 2019, às 14h, membros do Grupo de Acompanhamento 1 

do Contrato de Gestão - GACG do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Velhas 2 

reuniram-se na sede do CBH Rio das Velhas, situada na Rua dos Carijós, nº 150 – 10º andar, 3 

Centro, Belo Horizonte/MG. Participaram os seguintes membros: Valter Cunha Vilela – ABES; 4 

Eric Alves Machado – Prefeitura Municipal de Contagem; Heloisa Cavalierri – SAAE Itabirito; 5 

Carlos Alberto – FAEMG; Participaram também: Patrícia Sena - Assessora Técnica Agência 6 

Peixe Vivo; Célia Froes – Diretora Geral Agência Peixe Vivo; Thiago Campos, Gerente de Projetos 7 

da Agência Peixe Vivo e Marcus Vinicius Polignano – Presidente CBH Rio das Velhas. Assuntos 8 

pautados: O coordenador Grupo, Eric Machado, inicia a reunião com boas vindas e verificação do 9 

quórum. Em seguida, Célia Froes, informa sobre o status do TAC assinado com Ministério Público 10 

de repasse de recursos em atraso, que até o momento foram repassados apenas valores 11 

referentes ao período de segundo trimestre de 2018. Falta receber valores referente ao período do 12 

terceiro trimestre de 2018 à primeiro trimestre de 2019. A mesma considera que o recurso já foi 13 

pago, porém não foi efetivado em conta. Na ocasião apresentou os valores informados pelo IGAM 14 

do que foi cobrado e arrecado na bacia, além dos valores de usuários inadimplentes. O presidente 15 

do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinicius Polignano, solicita à Agencia que formalize um oficio ao 16 

IGAM solicitando melhores esclarecimentos quanto aos inadimplentes da bacia e uma previsão de 17 

pagamento do mesmo. O documento em questão será assinado pela Agência e CBH Rio das 18 

Velhas. Após encaminhamentos, seguindo a pauta, Célia informa sobre os procedimentos de 19 

execução do PPA de janeiro a julho/2019, e se compromete em enviar os valores atualizados à 20 

diretoria executiva o Comitê e ao GACG. Destaca que até final de 2019, fecha o caixa do Comitê 21 

em até dez milhões de projetos executados. Na oportunidade, Polignano, relata sobre a 22 

necessidade de se atentar ao sistema disponibilizado pelo Estado de acompanhamento do repasse 23 

do recurso, destaca sobre suas incompatibilidades de acesso. Além disso, orienta sobre a 24 

importância da Agência ter uma reserva técnica do recurso para evitar qualquer paralisação da 25 

execução dos projetos. Célia destaca que atualmente a Agência tem trabalhado no seu limite 26 

financeiro para garantir a execução dos projetos e que ainda assim com recurso disponível dentro 27 

dos 7,5% não é possível absorver todas as demandas do Comitê. Após uma série de 28 

considerações e relatos de conselheiros acerca desse tema, Polignano considera necessário 29 

publicitar a eficiência da aplicação do recurso dentro da bacia, sendo fundamental apresentar seus 30 

indicadores para garantir maior credibilidade nos trabalhos desenvolvidos. Neste contexto, Célia 31 

destaca que existe a previsão da contratação de um profissional para elaborar um documento que 32 

apresente os indicadores dos projetos já executados. Em seguida, apresenta de forma detalhada 33 

as considerações da auditoria realizada pelo IGAM e ANA, sobre as atividades da Agência. 34 

Destaca que a auditoria elaborou um plano de ação com metas pré-determinada no qual será 35 

necessário o cumprimento por parte da Agência, sendo o mais urgente a criação de indicadores 36 
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para os projetos desenvolvidos. Polignano destaca a importância da elaboração de indicadores 37 

com ênfase nos projetos já executados e nos projetos futuros. Célia reforça que o mais imediato a 38 

ser desenvolvido é a criação de uma comissão que fará visita aos projetos já desenvolvidos. Eric 39 

Machado considera que essa comissão deverá ser composta por membros dos subcomitês com 40 

uma definição prévia de critérios a serem avaliados. Polignano avalia que é fundamental que haja 41 

uma comissão conjunta, entre Agência, Subcomitê e GACG para definir este roteiro e avaliar de 42 

forma individual para garantir a peculiaridade de cada um. Neste contexto, fica definida para dia 02 43 

de setembro de 2019 uma reunião conjunta com a CTPC para discutir os critérios de avaliação dos 44 

projetos, além do cronograma de execução do mesmo para elaboração dos indicadores. Após 45 

relatos e considerações acerca do tema Patrícia Sena apresentou o status dos projetos 46 

executados e em processo de contratação. Destaca que todos estão disponíveis no SIGA para 47 

consulta de conselheiros e demais interessados. Relata as dificuldades de contratação de alguns 48 

projetos que não se encaixam na competência do Comitê. Após algumas considerações a reunião 49 

foi encerrada.    50 
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Eric Alves Machado  53 
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