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Aos dez dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h00, os membros do Grupo de Acompanhamento do 1 

Contrato de Gestão (GACG) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das 2 

Velhas) reuniram-se por videoconferência, através da plataforma Google Meet. Participaram os 3 

seguintes membros: Valter Vilela Cunha – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 4 

Ambiental (Abes); Eric Alves Machado – Prefeitura Municipal de Contagem; Carlos Alberto – 5 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG). Ausência justificada: 6 

Heloisa Cavalierri – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito (SAAE Itabirito). Participaram 7 

também: Rúbia Mansur e Ohany Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Luiza Baggio – Equipe de 8 

comunicação CBH Rio das Velhas; Luciana Gomes – Equipe de mobilização CBH Rio das Velhas. 9 

Assuntos pautados: Item 1 – Abertura, orientações e verificação de quórum; Item 2 - Aprovação da 10 

minuta da ata da reunião do GACG realizada em 13/07/2020; Item 3 - Informes: Recomposição do 11 

GACG com membro do Poder Público Estadual; Apresentação do GACG no Plenário. Item 4 - 12 

Aprovação da minuta do Parecer referente ao Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de 13 

Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM dos exercícios de 2018 e 2019; Item 5 - Aprovação do 14 

Relatório de atividades do GACG do exercício de 2020; Item 6 - Apresentação do 1º Termo Aditivo ao 15 

Contrato de Gestão 003/IGAM/2017 e plano de trabalho; Item 7 - Apresentação da execução do PPA 16 

e POA do exercício de 2020; Item 8 - Assuntos gerais e encerramento. Com a pauta projetada por 17 

Ohany Vasconcelos, a reunião se inicia com os informes. Ohany destaca a necessidade da 18 

composição do grupo no que se refere a um representante do segmento de poder público estadual. 19 

Relata que o Regimento Interno do CBH rio das Velhas não menciona a forma como deverá ser feita 20 

essa composição e neste caso, faz duas propostas: o grupo avaliar de forma estratégica algum 21 

representante em potencial e realizar o convite diretamente; ou realizar um convite durante a plenária. 22 

Eric Machado, coordenador do Grupo, considerou melhor analisar os possíveis representantes e fazer 23 

um convite mais direcionado, caso não dê certo, realizar o convite na próxima plenária. Ohany se 24 

dispõem em enviar a lista com a composição para essa avaliação. Em ato continuo ainda como 25 

informe, Ohany destaca que o GACG precisa apresentar na primeira Plenária do ano vigente a 26 

avaliação do seu trabalho do ano anterior. Em acordo geral, Luciana será a responsável por elaborar a 27 

minuta da apresentação que será feita por Eric durante a plenária. Ainda como informe, Ohany relata 28 

que houve um destaque por parte da auditoria do IGAM sobre a baixa atuação do Grupo nos últimos 29 

anos. Neste contexto, reforça sobre a necessidade de maior atuação do grupo em 2021, e apresenta 30 

a tabela com as datas das reuniões previstas na DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Nº 006, de 31 

15 de dezembro de 2020 que aprova o calendário e a Agenda Anual de Atividades do Comitê da 32 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) para o ano de 2021. Valter Vilela Cunha – 33 

ABES, destaca que o relatório do IGAM não corresponde com a realidade de atuação do Grupo. 34 

Ohany ressalta que um dos critérios avaliados foi a atuação do mesmo em 2020 e a participação na 35 
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elaboração do Plano Plurianual de Aplicação (PPA). Sendo este último, sequer mencionado por outros 36 

membros do Comitê. Eric destaca ainda que de fato a situação corresponde também a baixa atuação 37 

do grupo no ano de 2020, mas que o Grupo irá cumprir junto ao grupo o calendário de 2021. Em 38 

seguida, Ohany apresenta a minuta do Parecer referente ao Relatório Conclusivo elaborado pela 39 

Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM dos exercícios de 2018 e 2019 e o Relatório 40 

de atividades do GACG do exercício de 2020 e ambos os documentos são aprovados. Dando 41 

continuidade, Rúbia Mansur – Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, apresenta o Plano de 42 

Trabalho do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/Igam/2017 e os indicadores previstos na 43 

atuação da Agência Peixe Vivo. Ao final, Valter Vilela destaca a necessidade de aprovação das 44 

prestações de contas pendentes da Agência Peixe Vivo, e propõe que seja publicado um destaque 45 

nos sites da Agência e do Comitê a ausência de avaliação e aprovação das prestações de contas pelo 46 

Órgão Gestor. Eric questiona quanto ao novo formato de contratação de projetos. Rubia destaca que 47 

esse formato está sendo construído junto da diretoria do Comitê e em outro momento será 48 

apresentado para o Grupo. Carlos Alberto – FAEMG, diz que o plano de trabalho apresentado é muito 49 

extenso e apresenta muitos indicadores, questiona se a Agência Peixe Vivo teve a oportunidade de 50 

debater com o IGAM quanto os indicadores apresentados e concorda com Valter Vilela quanto a 51 

urgência da aprovação das prestações de contas. Rubia justifica que houve abertura para discussões 52 

e que ao final apenas alguns apontamentos da Agência foram acatados. Rúbia sugere ainda uma 53 

rotina de controle dos indicadores e execução do PPA nas reuniões ordinárias. Carlos Alberto destaca 54 

que o formato do documento não permite agilidade de análise pelo Grupo e relata algumas 55 

experiências que podem ser adotadas. Após considerações, fica encaminhado que será enviado ao 56 

IGAM um oficio com a posição do Grupo quanto a necessidade de participação do mesmo na 57 

elaboração do próximo Contrato de Gestão, sendo possível uma melhor construção desses 58 

indicadores e este ponto de pauta é finalizado. Na sequência, a ata da reunião de 13/07/2021 é 59 

aprovada com correção do nome de Valter Vilela. A coordenação do GACG atesta que essa reunião 60 

ocorreu com a estrutura mínima necessária para possibilitar a participação de todos os conselheiros 61 

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião é encerrada. 62 

 63 


