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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 26 DE MAIO DE 2022 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022, 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 das 2 
Velhas) reuniram-se por videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet. Participaram os 3 
seguintes conselheiros: Valter Vilela Cunha – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 4 
Ambiental (ABES-MG); Leandro Vaz Pereira - Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas 5 
(CORESAB); Fúlvio Rodriguez Simão – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 6 
(EPAMIG) e Heloísa Cristina França Cavallieri – SAAE Itabirito. Participaram também: Cecília Rute 7 
de Andrade Silva – CONVIVERDE; Michael Jacks Assunção e Giuliane Portes – Instituto Mineiro de 8 
Gestão das Águas (IGAM); Paulo Barcala – Assessoria de Comunicação CBH Rio das Velhas/Tanto 9 
Expresso; Rúbia Mansur, Flávia Mendes, Ohany Vasconcelos, Paula Procópio e Jacqueline 10 
Evangelista – Agência Peixe Vivo; Dimas Correa e Kalebe de Paula Cruz – Equipe de Mobilização e 11 
Educação Ambiental CBH Rio das Velhas/Fundep. Após verificação de quórum, o coordenador Valter 12 
Vilela inicia a reunião agradecendo a presença de todos, e coloca em discussão a ata da reunião do 13 
dia 10 de fevereiro de 2022 que é aprovada com as alterações propostas por Valter Vilela e Leandro. 14 
Pereira. Informe: recomposição do GACG: Ohany Ferreira informa que há uma vacância no GACG 15 
que deve ser ocupada por um indicado pela Diretoria. Diz que a Diretoria está ciente e conversando 16 
sobre o nome a ser indicado. Avaliação trimestral do Plano Plurianual de Aplicação (PPA) – 17 
Agência Peixe Vivo: Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, faz a 18 
apresentação do PPA (1º trimestre de 2022), rubrica por rubrica. Destaca algumas ações, como a 19 
oficina realizada para aos membros do comitê e dos subcomitês a respeito da composição de preços 20 
de obras de serviços públicos. Comenta que a ação foi necessária principalmente para difundir 21 
conhecimento no que diz respeito aos projetos que são realizados. Ohany Ferreira diz que o feedback 22 
dos participantes foi positivo e que a oficina está disponível no Youtube. Heloísa Cavallieri diz que 23 
participou da capacitação e considerou o trabalho importante para que o conselheiro possa entender 24 
como se dá a concepção de um contrato e a composição da planilha de custos. Fúlvio Simão também 25 
participou e destaca o embasamento legal para a contratação e execução de um contrato. Retomando 26 
a palavra, Rúbia Mansur explica que a ação revisão do enquadramento dos cursos d’água estava no 27 
planejamento do Comitê, mas será realizada com recursos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 28 
São Francisco (CBHSF), por haver o entendimento que o enquadramento se torna mais efetivo 29 
quando trabalhado a partir dos afluentes de um rio. Destaca ainda que já foi contratada consultoria 30 
para realizar proposta de aprimoramento da metodologia da cobrança. Explica que os trabalhos estão 31 
sendo acompanhados por um Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) composto por membros do 32 
Comitê e que até o mês de agosto será entregue um produto com o resultado das ações preliminares. 33 
Quanto ao sistema de informações (SIGA Velhas) fala que o mesmo se encontra em aprimoramento e 34 
atualização. Em relação ao projeto de biomonitoramento, Jacqueline Fonseca informa que as ações 35 
estão ocorrendo normalmente e justifica a ausência de desembolso financeiro no ano, tendo em vista 36 
que a entrega dos produtos ocorre a cada 6 meses. Michael Jacks comenta que é possível que 37 
estejam sendo utilizados recursos da cobrança na bacia do rio das Velhas em ações do Fórum 38 
Mineiro de Comitês. Alerta que as ações do Fórum não podem ser custeadas com estes recursos e 39 
isso pode trazer problemas para a Agência Peixe Vivo e para o próprio Fórum. Valter Vilela reforça 40 
essa preocupação e Rute Cecília esclarece que o CBH Rio das Velhas é o principal articulador do 41 
Fórum, no entanto, as despesas com reuniões são custeadas pelo comitê anfitrião. Rúbia Mansur 42 
explica que o CBH Rio das Velhas custeou apenas a ida de um representante, observando todas as 43 
normais vinculadas a custeio de conselheiros. Michael Jacks fala que as despesas relativas à viagem 44 
do conselheiro designado pelo plenário do comitê para participar da reunião são legítimas. Por fim, 45 
sugere que os comitês estudem uma forma de rateio das demais despesas organizacionais do Fórum. 46 
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Avaliação trimestral das metas do Contrato de Gestão – Agência Peixe Vivo. Rúbia Mansur 47 
apresenta o relatório de gestão 2021 que comprova o cumprimento das metas vinculadas ao contrato 48 
de gestão firmado entre a Agência Peixe Vivo e o Igam para atender ao CBH rio das Velhas. Fala que 49 
existem 4 indicadores com sub indicadores: Indicador 1 - Secretaria Executiva; sub indicador 1A - 50 
Transparência e Disponibilidade de Informações sub indicador; 1B - Atendimento ao CBH; sub 51 
indicador 1C - Capacitação, Mobilização e Comunicação Social. Indicador 2 - Gestão Administrativa; 52 
sub indicador 2A - Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual; sub indicador 2B - 53 
Custo de Administração. Indicador 3 - Gestão Financeira; sub indicador 3A - Execução física do Plano 54 
Plurianual de Aplicação; sub indicador 3B - Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação. 55 
Indicador 4 - Gestão Proativa. Explica que o relatório foi enviado ao IGAM, observando os prazos pré-56 
determinados e que já houve uma reunião prévia de alinhamento em que foram solicitados alguns 57 
ajustes. Fala que a Agência Peixe Vivo está aguardando o envio do parecer preliminar de avaliação 58 
para preparar suas justificativas. Processo de manutenção da Agência Peixe Vivo como entidade 59 
equiparada a agência de bacia hidrográfica do CBH Rio das Velhas – Igam. Giuliane Portes 60 
contextualiza que o termo aditivo ao contrato de gestão se encerra no fim de 2022 e o Comitê já 61 
deliberou pela modalidade de seleção e indicação a equiparação por meio de Dispensa de 62 
Chamamento Público. Assim, o IGAM comunicou à Agência Peixe Vivo o interesse do Comitê, e 63 
solicitou a documentação necessária para efetuar a equiparação, conforme previsto decreto estadual 64 
nº 47.633, de 12 de abril de 2019. Michael Jacks recorda que na reunião que definiu a modalidade de 65 
seleção foi decidido que o GACG, com o apoio da conselheira Cecília Rute, seria o responsável por 66 
avaliar os documentos da Agência Peixe Vivo e emitir um parecer de aptidão. Ohany Ferreira faz a 67 
apresentação dos documentos produzidos pela Agência Peixe Vivo e com orientação de Michael 68 
Jacks, o grupo elabora o parecer de aptidão. Ohany Ferreira fica responsável por fazer os ajustes 69 
finais no texto e encaminhar para a aprovação dos conselheiros. Assuntos gerais e encerramento. 70 
Não havendo nenhum assunto a tratar, a coordenação do GACG atesta que esta reunião ocorreu com 71 
a estrutura mínima necessária para possibilitar a participação de todos os conselheiros, e encerra a 72 
mesma, da qual se lavrou a presente ata. Encaminhamentos: realizar formatação final do parecer de 73 
aptidão da entidade e coletar assinatura dos conselheiros. 74 
 

 

Valter Vilela Cunha 

Coordenador do GACG 


