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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE  
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - GACG 

02 DE OUTUBRO DE 2020  
(Reunião Realizada por Videoconferência)  

  

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2020, às 14h00min, reuniram-se os membros do 1 

Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do Comitê da Bacia Hidrográfica do 2 

Rio Verde Grande (CBHVG), para sua 4ª Reunião Ordinária (2ª RO do ano de 2020)1. O encontro 3 

ocorreu por videoconferência para atender às medidas de prevenção em decorrência do estado 4 

de pandemia do novo Coronavírus. Participaram os seguintes membros: Horácio Cristo 5 

Barbosa - Consórcio União da Serra Geral; Glauber Vieira de Oliveira - INEMA/BA; Ari Teodoro 6 

de Oliveira - Estância das Aroeiras e Rafael Macedo Chaves - IBAMA. Participaram os seguintes 7 

convidados: Célia Brandão Fróes, Rúbia Mansur e Thiago Campos - Agência Peixe Vivo; Dirceu 8 

Colares – Presidente CBHVG; Maria Socorro Carvalho – Secretária CBHVG; Adalberto Santos – 9 

Secretário-Adjunto da bacia do rio Gorutuba; Jannyne Amorim e Jackson Batista - Secretaria 10 

Executiva CBHVG. O Sr. Horácio Cristo, coordenador do GACG, iniciou a reunião dando as boas-11 

vindas aos participantes e, prontamente, submeteu à aprovação a Ata da 3ª Reunião Ordinária 12 

ocorrida no dia 04.02.2020. Sem qualquer manifestação contrária, o documento foi aprovado 13 

por unanimidade. Na sequência, a Sra. Célia Fróes discorreu sobre a proposta de Termo Aditivo 14 

do Contrato de Gestão (CG) 083/2017/ANA. Segundo a mesma, a Agência Nacional de Águas e 15 

Saneamento Básico (ANA) considera inviável manter o contrato nos moldes em que se 16 

encontra, isto é, com mais de 80% de aporte financeiro proveniente do seu orçamento próprio; 17 

Pontuou ainda que, em virtude da baixa arrecadação da cobrança pelo uso da água na bacia do 18 

rio Verde Grande, não há possibilidade de manter uma Entidade Delegatária. Diante desse 19 

contexto, informou que a Diretoria da ANA aprovou a celebração de um Termo Aditivo pelo 20 

período de 1 (um) ano e, posteriormente, será estudado um novo modelo de contrato para 21 

2022, considerando alternativas para o aumento da cobrança na bacia. Ademais, Célia Fróes 22 

complementou informando que a expectativa de arrecadação da cobrança para 2020 23 

permanece incerta, pois estava previsto aproximadamente R$ 220.000,00 (vinte e dois mil 24 

reais) e até o momento foi repassado pela ANA apenas a importância de cerca de R$ 32.000,00 25 

(trinta e dois mil reais). Ressaltou ainda que todos os Comitês estão na mesma situação, a 26 

arrecadação da cobrança foi prejudicada pela suspensão temporária da emissão de boletos em 27 

razão da pandemia. Neste momento, o membro do GACG, Sr. Ari Teodoro, indaga se haverá 28 

uma prestação de contas dos três anos ao fim da vigência do contrato, isto é, 31 de dezembro 29 

de 2020 e, ainda, se a minuta do Termo Aditivo já está disponível para que os membros do 30 

GACG possam apreciar e fazer contribuições. Prontamente, Célia Fróes informou que a 31 

prestação de contas é feita no início de cada ano, referente ao exercício anterior. Logo, em 32 

2021 a Agência Peixe Vivo fará a prestação de contas referente ao ano de 2020. Disse ainda que 33 

a minuta do Termo Aditivo está sendo elaborada pela ANA e que tão logo for disponibilizada 34 

será repassada para os membros da Diretoria e GACG para discussões. Prosseguindo com a 35 

pauta, a Sra. Rúbia Mansur iniciou a apresentação do Relatório Parcial de Execução das Metas 36 

do CG 083/2017, informando que o Indicador 1: “Disponibilização de Informações”, não foi 37 

afetado pela pandemia e refere-se a manutenção e constante atualização do sítio eletrônico do 38 

CBHVG (www.cbhverdegrande.org.br), bem como dos boletins semestrais de notícias que são 39 

veiculados pelo mailing do Comitê e também se encontra disponível no próprio site. A seguir, 40 
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falou sobre o Indicador 2: “Planejamento e Gestão”, quando pontuou o adiamento da 41 

contração de empresa para mobilização do Processo Eleitoral para renovação dos membros, 42 

que se fez necessário com o estado de pandemia e, consequente prorrogação da atual gestão 43 

por até um ano. Posteriormente, pontuou que a Diretoria aprovou a contratação de Ações de 44 

Comunicação para o CBH Verde Grande, cujo Termo de Referência contempla três ações: 45 

“vídeo institucional”, “revisitação da logomarca” e “cartilha digital institucional”. Rúbia Mansur 46 

finalizou ressaltando que esse investimento é muito relevante, uma vez que possibilitará o 47 

fortalecimento da identidade do CBHVG, a divulgação das ações e o reconhecimento de sua 48 

atuação pela comunidade externa. Em seguida, o Sr. Thiago Campos relatou sobre os 49 

investimentos relacionados à Gerência Técnica, sendo o primeiro deles intitulado “Elaboração 50 

de Diagnóstico e Projeto Básico de Conservação de Recursos Hídricos em uma Parcela da Bacia 51 

Hidrográfica do Rio Juramento, Juramento – Minas Gerais”, realizado nos moldes do Programa 52 

Produtor de Água da ANA. Segundo Thiago, o estudo contemplou o cadastramento, 53 

levantamento de passivos ambientais e apontamento de intervenções hidroambientais em 54 

propriedades rurais, localizadas em uma área de 3.938 hectares, a montante da barragem de 55 

Juramento. Ademais, informou que a Diretoria aprovou a contratação de empresa de 56 

Engenharia para realização de Levantamento Topográfico para Estudos Preliminares de 57 

Implantação do Barramento de Água Limpa. Ele ressaltou que esse barramento está localizado 58 

no município de Montes Claros (sub-bacia do rio Canabrava, Alto Médio Verde Grande) e é alvo 59 

do estudo por ter sido elencado pelos atores da bacia como uma das alternativas mais viáveis 60 

de Incremento de Oferta Hídrica, através do estudo realizado pela Profill. Thiago acrescentou 61 

que a previsão é de que esta contratação seja finalizada até janeiro de 2021. Logo após, 62 

discorreu sobre o Plano de Trabalho Específico (PTE) que está vinculado ao CG 083/2017 e que 63 

contempla dois estudos: o Manual Operativo do Plano (MOP) e o Estudo de Incremento de 64 

Oferta Hídrica (IOH). Informou que o MOP já está finalizado e o IOH em fase de conclusão do 65 

seu último produto, com previsão de até dezembro deste ano. Ademais, Thiago ressaltou que o 66 

valor residual referente ao recurso do PTE deverá será devolvido integralmente pela Agência 67 

Peixe Vivo para a ANA, uma vez que os recursos previstos no âmbito do PTE atingiram sua 68 

finalidade, isto é, a conclusão dos estudos do MOP e do IOH. A seguir, Rúbia Mansur retomou a 69 

palavra para falar da execução financeira realizada até julho de 2020 com recursos da cobrança 70 

(Fonte 116), especificamente a aplicação dos 7,5% que se refere à manutenção da Entidade 71 

Delegatária e também da aplicação do recurso adicional (Fonte 183) repassado pela ANA de seu 72 

orçamento próprio para a manutenção do escritório do CBHVG. Por fim, Rúbia comentou sobre 73 

o Indicador 4: “Reconhecimento da Agência Peixe Vivo pelos membros do CBHVG”, cuja 74 

avaliação se fará por meio de questionário a ser disponibilizado aos membros em dezembro de 75 

2020, sob orientação da Tânia Dias, servidora da ANA que acompanha o CG 083/2017. 76 

Finalizadas as apresentações, Maria Socorro questionou se o saldo do PTE está disponível para 77 

ser aplicado em outra ação, desde que prevista pelo CG. Prontamente, Thiago Campos reiterou 78 

que esse resíduo deverá ser devolvido integralmente para a ANA, uma vez que ele é carimbado 79 

para o PTE, que se encerra no final deste exercício. Ademais, destacou que só houve esse 80 

resíduo uma vez que os custos das contratações dos estudos do MOP e IOH ficaram abaixo do 81 
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previsto. Posteriormente, Maria Socorro perguntou a Rúbia Mansur se ela entende que o 82 

“Indicador 1” está bem atendido. Ela respondeu que sim, pois o site está passando por 83 

constantes atualizações, incluindo-se a inserção de informações que vão além do que é exigido 84 

no Plano de Trabalho do CG. Concluídos os pontos previstos em pauta, o coordenador Horácio 85 

Cristo agradeceu a participação de todos e não tendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 86 

4ª Reunião Ordinária do GACG, quando lavrou a presente ata. 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

Horácio Cristo Barbosa 92 

Coordenador do GACG do CBH Verde Grande 93 

 94 
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ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 03/12/2020 96 
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