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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO – GACG 

 ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

Aos dez dias do mês de novembro de 2021, às 09h00, os membros do Grupo de Acompanhamento 1 
do Contrato de Gestão (GACG) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio Velhas) 2 
reuniram-se por videoconferência, utilizando a plataforma Zoom Meet. Participaram os seguintes 3 
membros: Valter Vilela Cunha – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-4 
MG); Leandro Vaz Pereira - Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas (CORESAB); Carlos 5 
Alberto Santos Oliveira – Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (FAEMG); Fúlvio 6 
Rodriguez Simão – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). Participaram 7 
também: Luiza Baggio – Assessoria de Comunicação CBH Rio das Velhas; Célia Fróes, Thiago 8 
Campos, Rúbia Mansur, Ohany Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Dimas Correa – Equipe de 9 
Mobilização e Educação Ambiental CBH Rio das Velhas. Após verificação de quórum, o coordenador 10 
Valter Vilela inicia a reunião agradecendo a presença de todos, e coloca em discussão a aprovação 11 
da ata da reunião do dia 14 de setembro de 2021, que é aprovada por unanimidade. Em seguida 12 
Thiago Campos apresenta a avaliação trimestral do PPA. Diz que o PPA é dividido em três eixos 13 
(ações de gestão; ações de planejamento e ações estruturais) e que a atualização dos investimentos 14 
é feita trimestralmente. O período objeto desta apresentação refere-se ao terceiro trimestre. Apresenta 15 
em seguida os desembolsos por eixos: eixo 1 – cerca de 2 milhões e 900 mil reais; eixo 2 – cerca de 1 16 
milhão e 190 mil e eixo 3 – cerca de 1 milhão e 100 mil. Conclui informando a execução total do 17 
período foi de aproximadamente 6 milhões de reais, sendo 5 milhões e 200 mil em ações de 18 
investimento e 780 mil em custeio. Célia Fróes informa que houve repasse de aproximadamente 2 19 
milhões e 200 mil, incluso adiantamento feito pela Copasa, tendo em vista o acordo realizado para 20 
manter o custeio da Agência durante o período de transição da mudança da metodologia da cobrança. 21 
Reforça que o saldo da cobrança relativo ao custeio da Agência foi suficiente para manter as 22 
despesas apenas até setembro. Finaliza dizendo que ainda não foi realizada conciliação bancária 23 
para incluir o repasse mencionado no relatório enviado aos conselheiros. Avaliação do Relatório 24 
Conclusivo elaborado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM. Célia Fróes 25 
diz que a Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas 26 
GEABE/IGAM anualmente realiza a avaliação do Relatório de Gestão apresentado pela Agência Peixe 27 
Vivo para conferir a execução do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão. Os documentos 28 
enviados junto à convocação tratam-se da avaliação realizada para o exercício 2020 e dos 29 
questionamentos apresentados pela Agência Peixe Vivo. Célia explica que não foi questionada a nota 30 
recebida pela Agência (9,13 – conceito ótimo) e sim quanto ao método de avaliação por parte do 31 
IGAM. A APV questionou vários pontos na forma de avaliação, que em seu entendimento é bastante 32 
subjetiva, mas somente um dos itens questionados foi acatado. O detalhamento dessa avaliação pode 33 
ser verificado tanto no relatório de avaliação quanto na nota técnica apresentados pelo IGAM. Valter 34 
considera muito simplista a forma com a qual o IGAM faz a avaliação. Célia lembra que os órgãos de 35 
controle têm se atentado bastante para a mensuração dos resultados das ações executadas com os 36 
recursos da cobrança. Lembra que o usuário pagador também tem questionado as formas de 37 
aplicação dos recursos. E entende que a melhor forma de resolver alguns dos problemas 38 
apresentados é desenvolver bons projetos. Relatório de atividades anual do GACG. Ohany 39 
Vasconcelos informa que anualmente o GACG precisa elaborar e apresentar ao plenário do CBH Rio 40 
das Velhas e posteriormente entregar ao IGAM o relatório de atividades do seu trabalho e o parecer 41 
sobre Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM 42 
quanto à execução do programa de trabalho (apresentado no item anterior de pauta). Diz que até 43 
então estes documentos eram elaborados de forma distinta, e sugere para este ano a incorporação do 44 
parecer ao relatório, sendo elaborado um único documento com as duas informações. Dimas 45 
apresenta a estrutura inicial do documento, com as considerações iniciais e principais discussões 46 
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realizadas em 2021. A partir daí, fica definido o seguinte fluxo: o relatório será enviado a todos os 47 
conselheiros do GACG para que possa acrescentar suas contribuições; em seguida, essas 48 
contribuições serão compiladas e apresentadas na primeira reunião do grupo no ano de 2022 para 49 
aprovação, e em seguida, encaminhar para sua aprovação pelo plenário. Parceria APV com TNC e 50 
Coca-Cola. Thiago Campos apresenta a parceria que está sendo firmada entre a Agência Peixe Vivo, 51 
a TNC e a Coca Cola. Esclarece que desde o ano de 2020 tem sido realizado um trabalho visando 52 
estabelecer essa parceria, para receber recursos externos, e não somente os da cobrança pelo uso 53 
da água. Diz que uma das razões de se buscar parcerias é a existência de um indicador de gestão 54 
proativa, que avalia a iniciativa em se buscar recursos de parceiros e novos investimentos. Essas 55 
parcerias podem ser por meio de pessoa jurídica, física e/ou pública. Contudo, somente são 56 
pontuadas parcerias com repasse financeiro. Cada parceria resulta em 0,5 ponto na avaliação do 57 
desempenho da Agência enquanto entidade equiparada a agência de bacia hidrográfica. Foi firmado 58 
um termo de parceria com a TNC, válido de outubro 2021 até setembro 2023, com valores de repasse 59 
na ordem de 108 mil. O termo parceria com a Coca Cola é de 600 mil reais, mas ainda não foi 60 
iniciado. A documentação dessas parcerias foram aprovadas e a conta bancária já foi criada. O 61 
objetivo dessa parceria é executar o programa PSA (pagamento por serviços ambientais) para áreas 62 
prioritárias para o abastecimento de água de Belo Horizonte, no caso a bacia do Ribeirão Carioca na 63 
UTE Itabirito. As obrigações da APV são articular junto ao CBH Rio das Velhas; implementar projetos 64 
individuais e monitorar os contratos de PSA. A parceria com a Coca-Cola visa implementar projetos 65 
individuais de conservação em propriedades rurais na mesma sub-bacia. Fúlvio comenta que são 2 66 
termos diferentes que se convergem na mesma região. Calendário reuniões GACG 2022. Dimas 67 
apresenta o calendário, que é aprovado por unanimidade. Assuntos gerais. Valter informa que o 68 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) apresentará no XXIV Simpósio Brasileiro 69 
de Recursos Hídricos uma carta aberta em defesa das águas, e sugere que esse documento seja 70 
levado à diretoria do CBH Rio das Velhas, para que possa pensar em algo parecido. Fúlvio diz que 71 
levará esse pleito aos demais membros da diretoria para pensar em algo a respeito. Não havendo 72 
mais nenhum assunto a tratar, a coordenação do GACG atesta que esta reunião ocorreu com a 73 
estrutura mínima necessária para possibilitar a participação de todos os conselheiros, e encerrou a 74 
mesma, da qual se lavrou a presente ata. Encaminhamentos: Enviar apresentação sobre parceria 75 
com TNC e Coca-Cola para os conselheiros; próxima reunião em 10 de fevereiro de 2022. 76 
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