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 AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (GACG) - CBHSF 
Data: 22/10/2020 
Local: Videoconferência (reunião digital) 
Horário: 14h00 – 16h00 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. Willian Bertozzi Dornas Membro do GACG – Indicado CCR Alto 

2. Almacks Luiz Silva Membro do GACG – Indicado CCR Submédio 

3. Luiz Roberto Porto Farias Membro do GACG – Indicado CCR Baixo 

4. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

5. Mauricio Oliveira Agência Peixe Vivo 

6. Luiza Baggio Comunicação CBHSF 

    
 

1. Abertura, verificação de quórum. 

Após a verificação do quórum e abertura da reunião, os membros presentes elegeram por unanimidade o Sr. Luiz 

Roberto Porto Farias para substituir o Sr. Julianeli Tolentino, coordenador do GACG afastado temporariamente por 

motivos de saúde.  

 

2. Aprovação da memória da reunião GACG realizada no dia 28 de setembro de 2020. 

Memória da reunião aprovada por todos. 

 

3. Contrato de Gestão encaminhado pela ANA para manifestação do CBHSF. 

A Sra. Rúbia Mansur, gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, contextualiza o ponto da pauta, informando que a 

Agência Peixe Vivo recebeu a devolutiva do contrato e que a minuta, com as adequações da ANA, foi encaminhada para 

o GACG, CTIL e DIREC. Na sequência, os membros discutem as alterações do contrato de gestão propostas pela ANA. O 

Sr. Roberto Farias explica a alteração voltada para a compatibilização entre o prazo do contrato e a delegação da APV. 

A Sra. Rúbia apresenta detalhadamente o termo de referência, as metas e o programa de trabalho do novo contrato, 

focando principalmente nos indicadores de avaliação. Com a palavra, o Sr. Willian Dornas fala que o contrato continua 

colocando anuência para o CBHSF, explicando a diferença entre anuência e interveniência e propondo uma maior 

participação do CBHSF na elaboração das propostas de programa de trabalho, PAP e POA – ou seja, uma interveniência 

mais efetiva. Ele também chama a atenção para a cláusula que fala que o GACG deve ter preferencialmente a 

renovação dos seus membros. Em seguida, o Sr. Almacks Luiz sugere que a minuta só deve ser aprovada quando a 

questão da anuência e interveniência do CBHSF tiver sido resolvida. Ele questiona se preferência para a renovação dos 

membros do GACG não pode, futuramente, vir a se tornar uma obrigação. O Sr. Roberto Farias fala que mesmo diante 

do grau de responsabilidade do CBHSF proposto pelo novo contrato de gestão, a ANA continua deixando a anuência em 

aberto, e diz que a CTIL aprovou recomendação reivindicando novamente a qualificação do CBHSF como interveniente 

e propõe aprovação da mesma recomendação no âmbito do GACG. Ele ainda esclarece alguns pontos sobre as 
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indicações dos representantes do GACG, explicando que a paridade continuará sendo respeitada e que o tempo de 

mandato será compatível com o mandato do CBHSF. Na sequência, é aprovada a minuta de deliberação em seus 

termos e anexos, além da recomendação para que a presidência do CBHSF encaminhe um ofício reivindicando a 

permanência do Comitê como parte interveniente. 

 

4. Assuntos Gerais 
O Sr. Anselmo Caires justifica a sua ausência nos últimos debates do GACG. 
 
5. Encerramento 
Não havendo mais nada a tratar, o coordenador em exercício do GACG, Sr. Roberto Farias, encerrou a reunião às 

15h20. 

 

Reunião realizada por meio de videoconferência, 22 de outubro de 2020 

 

 

Roberto Farias 

Em substituição a Julianeli Tolentino, coordenador GACG 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Recomendação para que a presidência do CBHSF encaminhe um ofício 
reivindicando a permanência do Comitê como parte interveniente. 

APV Imediato 

 

 

 

 

 

 

 


