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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE  
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

 GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - GACG 

04 DE FEVEREIRO DE 2020 - Montes Claros/MG 

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020, às 13h30min, reuniram-se os membros 1 
do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do Comitê da Bacia 2 
Hidrográfica do Rio Verde Grande, na sede do Comitê, situada na Praça Lindolfo Laughton, 3 
nº 1373, Bairro Alto São João, Montes Claros/MG. Participaram os seguintes membros: 4 
Horácio Cristo Barbosa - Consórcio União da Serra Geral; Glauber Vieira de Oliveira - 5 
INEMA/BA; Ari Teodoro de Oliveira - Estância das Aroeiras; Wesley Mota França - IGAM e 6 
Rafael Macedo Chaves - IBAMA. Participaram também: Célia Brandão Fróes - Agência 7 
Peixe Vivo e Jannyne Amorim – Secretaria Executiva CBHVG. O Sr. Horácio Cristo, 8 
coordenador da GACG, iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes e, 9 
prontamente, submeteu à aprovação a Ata da 2ª Reunião Ordinária ocorrida no dia 10 
12.02.2019. Após breve leitura e algumas considerações, o documento foi aprovado. Na 11 
sequência, seguiu-se para os informes: 1) a Sra. Célia fez uma explanação a respeito do 12 
calendário anual de atividades do contrato de gestão 2020, elaborado pela Agência Nacional 13 
de Água (ANA), destacando que a reunião para avaliação do cumprimento do Programa de 14 
Trabalho CG 083/2017 ocorrerá no dia 20.02.2020, das 16h30 às 18h00, na sede da ANA, 15 
de modo que representantes do GACG e da Agência Peixe Vivo participarão de forma 16 
presencial ou por videoconferência. Horácio informou que irá se deslocar para o escritório 17 
do CBH Verde Grande para participar por videoconferência, os membros Ari Teodoro e 18 
Rafael Chaves também confirmaram presença. 2) Horácio falou sobre a substituição do Sr. 19 
Flávio Leão no GACG, motivada por vontade própria do membro por dificuldade de 20 
assiduidade. Os membros presentes se manifestaram sugerindo alguns nomes e ao final da 21 
discussão ficou definido que este tema será submetido na próxima Reunião Plenária, 22 
oportunizando a manifestação espontânea dos membros para preenchimento desta vaga. 23 
Em seguida, o Sr. Horácio abriu a discussão para esclarecimentos sobre o teor da 24 
Deliberação nº 070/2019/CBHVG, tendo havido algumas considerações por parte dos 25 
membros sobre o conteúdo do documento com ênfase em especial o Art. 3º e 4º da 26 
Deliberação. A seguir, o Sr. Horácio informou que o GACG deve elaborar o Relatório de 27 
Atividades referente ao exercício de 2019, incluindo a justificativa pela não realização de 28 
todas as Reuniões Ordinárias previstas no calendário. Ele se encarregou de elaborar o 29 
documento e os membros deverão colaborar via e-mail. Posteriormente, o documento será 30 
encaminhado à Diretoria do CBHVG, explicou. Ele complementou ainda que o relatório 31 
deverá ser apresentado ao Plenário na reunião ordinária subsequente do Comitê, que está 32 
prevista para o dia 02 de abril, conforme calendário de 2020. Logo após, a Sra. Célia 33 
começou a discorrer sobre o Relatório do CG 083/2017 ANA (exercício 2019) e informou 34 
que o objetivo do relatório é apresentar as ações da Peixe Vivo no tocante ao cumprimento 35 
do Programa de Trabalho estabelecido no Contrato. Célia pontuou que o Programa de 36 
Trabalho do CG possui quatro indicadores: 1) Disponibilização de Informações; 2) 37 
Planejamento e Gestão; 3) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e 4) Reconhecimento 38 
pelos Membros do Comitê. Ela explicou ainda que para cada indicador existe um peso 39 
(meta), a partir da qual a ANA irá avaliar o desempenho da Agência Peixe Vivo no que 40 
tange ao cumprimento de suas competências como Agência de Bacia do CBH Verde Grande. 41 
Ela continuou discorrendo que a meta foi cumprida nos indicadores 01, 02, 04. Porém, 42 
quanto ao indicador 03, o qual determina um índice de desembolso anual, isto é, a Agência 43 
Peixe Vivo tem como meta a utilização de no mínimo 50% do valor repassado pela ANA, 44 
não foi possível cumprir a meta. A justificativa para isso, Célia explanou, foi que 45 
inicialmente a previsão de repasse para o exercício de 2019 era de 128.000,00 (Cento e 46 
vinte oito mil reais), mas no dia 23.12.2019 a ANA fez mais um repasse no valor de 47 
77.000,00 (Setenta e sete mil reais), fazendo assim com que a meta de 50% antes 48 
alcançada, retroagisse fechando em 39%. Em seguida, ela explanou sobre o recurso 49 
adicional da fonte 183 repassado pela ANA destinado para despesas administrativas e com 50 
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pessoal da Agência Peixe Vivo, detalhando as rubricas recebidas, saldo existente em caixa e 51 
despesas detalhadas com o auxílio de tabelas (planilhas), projetados na tela para melhor 52 
compreensão dos presentes. Célia concluiu sua apresentação informando que a previsão 53 
de arrecadação para o ano de 2020, segundo a ANA é de R$ 239.000,00 (Duzentos e 54 
trinta e nove mil reais). Diante desse valor ínfimo no que tange à manutenção do Comitê 55 
ela enfatizou a sinalização feita pela ANA concernente à necessidade da implantação da 56 
cobrança pelos estados de Minas e Bahia para custear as despesas do Comitê. 57 
Posteriormente, o Sr. Horácio Cristo indagou naquele momento a Coordenadora da CTC, 58 
Maria Socorro, se a reunião da CTC do dia 18.02.2020 poderia ser transferida para o dia 59 
03.03.2020 em virtude da proximidade do feriado e de já haver a reunião do dia 60 
20.02.2020, o que dificultaria a sua presença e dos membros do GACG nos dois eventos. 61 
Ela respondeu que a observação dele foi pertinente e decidiu por acatar a nova data da 62 
reunião. Concluídos os pontos previstos em pauta, o coordenador Horácio Cristo agradeceu 63 
a participação de todos e mostrou-se satisfeito com o êxito do encontro. Não tendo mais 64 
nada a tratar, deu por encerrada a 3ª Reunião Ordinária da GACG e lavrou a presente ata. 65 
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Horácio Cristo Barbosa 71 
Coordenador do GACG do CBH Verde Grande 72 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 02/10/2020 75 
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