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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - GACG 

03 DE DEZEMBRO DE 2020  
(Reunião Realizada por Videoconferência)  

  

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2020, às 09h00min, 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 5ª Reunião Ordinária (3ª 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: Rúbia Mansur - Agência Peixe Vivo; Tânia Dias – Agência Nacional de Águas e 8 

Saneamento Básico – ANA; Jannyne Amorim e Jackson Batista - Secretaria Executiva CBHVG. O 9 

Sr. Horácio Cristo, coordenador do GACG, iniciou a reunião dando as boas-vindas aos 10 

participantes e, prontamente, submeteu à apreciação a ata da 4ª Reunião Ordinária ocorrida no 11 

dia 02.10.2020. Foi sugerida uma alteração na redação do trecho “...uma vez que o PTE não 12 

mais fará parte do novo modelo de contrato que a ANA celebra com os Comitês” para “...uma 13 

vez que os recursos previstos no âmbito do PTE atingiram sua finalidade, isto é, a conclusão 14 

dos estudos do MOP e do IOH” (linhas 67 e 68). Sem qualquer outra contribuição, a Ata foi 15 

aprovada por unanimidade. Na sequência, foram dados os informes referentes aos pedidos de 16 

exclusão do membro Wesley França (representante do IGAM – segmento poder público 17 

estadual) e do membro Flávio Leão (representante da Faculdade Santo Agostinho – segmento 18 

sociedade civil). Com base no disposto no parágrafo primeiro do artigo 2º da Deliberação 19 

CBHVG nº 070/2019, que dispõe sobre a composição e competências do GACG, os participantes 20 

discutiram sobre os trâmites para substituição desses membros e foi definido que o GACG, com 21 

conhecimento da Diretoria do CBHVG, fará a indicação dos nomes, a partir daí a secretaria do 22 

CBHVG irá consultá-los quanto à disponibilidade em integrar o grupo. Por fim, a proposta será 23 

apresentada na primeira reunião ordinária de 2021 para apreciação do plenário. A seguir, a Sra. 24 

Tânia Dias contextualizou sobre a construção do Termo Aditivo (TA) do Contrato de Gestão nº 25 

083/2017 no âmbito interno da ANA, considerando a peculiaridade de que a bacia hidrográfica 26 

do rio Verde Grande não possui sustentabilidade financeira, em virtude da baixa arrecadação 27 

de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água. Complementou ainda que, diante desse 28 

cenário, foi aprovado um TA com duração de 2 (dois) anos, isto é, até dezembro de 2022, o qual 29 

deve ser celebrado antes do término da vigência do atual contrato. Logo após, a Sra. Jannyne 30 

Amorim, representando a Agência Peixe Vivo, apresentou o Plano de Aplicação plurianual do 31 

CBHVG biênio 2021/2022, ressaltando, inicialmente, que o PAP é aprovado pelo Plenário e 32 

serve de base para orientar a aplicação dos recursos da cobrança, o qual deve estar em 33 

consonância com os componentes do Plano de Recursos Hídricos da bacia. A seguir, discorreu 34 

sobre as rubricas contempladas com recursos, destacando os programas e ações inerentes a 35 

elas, além do orçamento previsto para cada exercício, conforme Deliberação CBHVG nº 36 

83/2020.  Pontuou ainda que o Indicador 1 do Termo Aditivo “Nível de organização do 37 

Planejamento Anual de Atividades – PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH e de suas 38 

instâncias pela entidade delegatária”, exige da Agência Peixe Vivo e do CBHVG a tarefa de 39 

planejar bem e cumprir suas ações ao longo dos exercícios de 2021 e 2020. Como exemplo 40 

                                                           
1
 3ª Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) no ano de 2020. 
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mencionou que a ação “Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos 41 

Hídricos” cujo objetivo é conscientizar, sensibilizar e envolver os atores da bacia em ações 42 

relacionadas à gestão de recursos hídricos tem sua execução prevista para 2022, a fim de não 43 

conflitar com a agenda do Processo Eleitoral e dos Seminários relacionados à implementação 44 

da cobrança nos rios de domínio do estado de Minas Gerais. Logo após, apresentou o Plano de 45 

Execução Orçamentária Anual de 2021 (POA 2021) que representa um detalhamento da 46 

aplicação dos recursos financeiros oriundos da cobrança, organizado em duas categorias, 47 

conforme Deliberação CBHVG nº 84/2020: 1) Plano Anual de Investimentos: engloba as 48 

despesas com as sub-ações destinadas ao financiamento de estudos, programas, projetos e 49 

obras incluídos no Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos vigente e passíveis de 50 

pagamento com a parcela de 92,5% da arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos 51 

hídricos, conforme o disposto no art. 22 da Lei Federal nº 9.433/1997 e 2) Custeio 52 

Administrativo: representam as despesas com as sub-ações destinadas à implantação e custeio 53 

administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 54 

Recursos Hídricos, conforme o disposto no inciso II do art. 22 da Lei Federal nº 9.433/1997. Por 55 

fim, Jannyne Amorim encerrou sua fala dizendo que as deliberações que aprovam o PAP e o 56 

POA estão disponibilizadas no site do CBHVG (www.cbhverdegrande.org.br) para consulta e 57 

acompanhamento dos membros do GACG. No âmbito dos assuntos gerais, Jannyne Amorim 58 

informou sobre o calendário de reuniões aprovado pelo plenário, no qual consta as datas das 59 

três reuniões ordinárias do GACG para o ano de 2021. Além disso, reforçou o convite para a 60 

Capacitação sobre Outorgas de Grande Porte e a Oficina sobre Cobrança promovidas pelo 61 

IGAM, por meio de videoconferência, nos dias 09 e 11 de dezembro, respectivamente. Na 62 

sequência, Tânia Dias relembrou a importância de responder ao questionário de avaliação da 63 

Agência Peixe Vivo, cujo objetivo é verificar o reconhecimento dos membros do CBHVG quanto 64 

às ações da Entidade Delegatária no ano de 2020, no âmbito de suas competências descritas no 65 

CG 083/2017. Informou ainda sobre o prazo limite e o quantitativo necessário para assegurar a 66 

representatividade da avaliação. Não havendo manifestações adicionais dos presentes e tendo 67 

sido concluídos os pontos previstos em pauta, o coordenador Horácio Cristo agradeceu a 68 

participação de todos e não tendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 5ª Reunião Ordinária 69 

do GACG, quando lavrou a presente Ata. 70 

 71 

 72 

 73 

Horácio Cristo Barbosa 74 

Coordenador do GACG do CBH Verde Grande 75 

 76 

 77 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 25/02/2021 78 
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