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19 AGOSTO DE 2022 – VIDEOCONFERÊNCIA 

 
Aos dezenove dias do mês de agosto de 2022, das 14h às 16h, reuniram-se 1 
ordinariamente os membros do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – 2 
GACG do CBH do Rio Pará, através de videoconferência na plataforma Google Meet 3 
link: https://meet.google.com/onm-jdqa-cbd. Participaram os seguintes conselheiros: 4 
Luciane Linces dos Santos - Agência Reguladora de serviços de Abastecimento de Água 5 
e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG; André de Lima Rufino 6 
- Prefeitura Municipal de Pará de Minas; Marcelo da Fonseca - Sindicato dos 7 
Produtores Rurais de Cláudio; Adriano Guimarães Parreira - Grupo Educação Ética e 8 
Cidadania – GEEC; Participaram também: Rúbia Mansur, Thiago Campos e Kelly 9 
Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo. Com a palavra Rúbia Mansur, 10 
Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, dá boas-vindas e explica que a criação do 11 
grupo está prevista no Contrato de Gestão do CBH do Rio Pará, porém como o CBH 12 
não tinha recursos financeiros para investir em projetos, não havia demanda 13 
necessária para o GAGC acompanhar e discutir e a principal competência do GACG é 14 
acompanhar a execução do Contrato de Gestão. Acrescenta ainda que a ideia é 15 
retomar as reuniões desse grupo, que tem uma média de 3 reuniões anuais. Em 16 
seguida, Rúbia Mansur apresenta a pauta da reunião. PAUTA: Item 1. Abertura e 17 
verificação de quórum; Item 2. Eleição da coordenação do GACG; Item 3. Aprovação 18 
da Ata da reunião do GACG realizada em 04.11.2021; Item 4.  Apresentação do 19 
Relatório de Gestão: Contrato de Gestão - exercício 2021; - Agência Peixe Vivo; Item 5. 20 
Apresentação da execução do Plano de Investimento Anual – 1º semestre 2022: 21 
Agência Peixe Vivo; Item 6. Apresentação do relatório parcial – exercício 2022; Item 7. 22 
Assuntos gerais e encerramento. Item 1. Abertura e verificação de quórum: Após a 23 
verificação de presença de quórum, Rúbia Mansur, passa para o 2º item da pauta. 24 
Item 2. Eleição da coordenação do GACG.  Na sequência, Rúbia Mansur fala que é 25 
necessário a escolha de um coordenador para o grupo e que na última reunião foi 26 
sugerido o nome da Luciana Linces para coordenadora, sendo que ela ficou de verificar 27 
com a instituição pela qual representa no CBH. Como a instituição não autorizou sua 28 
participação como coordenadora, o GAGC terá que escolher um coordenador. Explica 29 
ainda que a APV auxilia sempre em tudo que o grupo precisar. Após discussões, fica 30 
decidido que Marcelo da Fonseca, representante Sindicato dos Produtores Rurais de 31 
Cláudio, é o novo coordenador do GACG; Item 3. Aprovação da Ata da reunião do 32 
GACG realizada em 04.11.2021.  Com a palavra Rúbia Mansur que coloca a ata para 33 
aprovação e a mesma é aprovada por unanimidade. Item 4.  Apresentação do 34 
Relatório de Gestão: Contrato de Gestão - exercício 2021; - Agência Peixe Vivo. Com a 35 
palavra Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, fala que Relatório 36 
foi encaminhado para o IGAM em março de 2022 com explicações e justificativas do 37 



 

atingimento ou não de algumas metas. Acrescenta ainda que esse relatório é 38 
relacionado a um plano de trabalho que não está mais vigente e que a partir de 2022 é 39 
um novo Plano de Trabalho. Rúbia Mansur, explica ainda que o Relatório já foi enviado 40 
para o IGAM e que ele já enviou o parecer parcial. Após uma breve explicação dos 41 
itens do Relatório, Rúbia Mansur abre espaço para esclarecimentos. Item 5. 42 
Apresentação da execução do Plano de Investimento Anual – 1º semestre 2022 - 43 
Agência Peixe Vivo. Com a palavra Thiago Campos, gerente de projetos da APV, lembra 44 
que o PIA – Planejamento de Investimento Anual se encontra no site da APV e do CBH 45 
do Rio Pará e que sua atualização é mensal. Acrescenta que no PIA estão discriminados 46 
todos os empreendimentos previstos, ou seja, detalhamentos do PPA – Plano 47 
Plurianual. Após esclarecimentos, Rúbia Mansur passa para o próximo item da pauta. 48 
Item 6. Apresentação do relatório parcial – exercício 2022. Com a palavra, Rúbia 49 
Mansur, fala que já foi enviado para o IGAM o Relatório Parcial do novo plano de 50 
trabalho, relacionado a execução do 1º semestre de 2022. Na sequência Rúbia 51 
Mansur, detalha que o relatório. Começa com uma pequena introdução explicando 52 
sobre o novo plano de trabalho e os instrumentos utilizados para a coleta dos dados. 53 
Explica ainda que o novo plano de trabalho tem menos indicadores, porém tem mais 54 
subindicadores. Após uma explicação detalhada das novas metas e esclarecimentos de 55 
dúvidas, Rúbia Mansur passa para o próximo item da pauta. Encerramento: Não 56 
havendo mais nenhum assunto a tratar, Marcelo da Fonseca, coordenador do GACG 57 
encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata.  58 
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