
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO  
DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO– GACG 

GESTÃO 2018 -2022 
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 – VIDEOCONFERÊNCIA 

 
Aos quatro dias do mês de janeiro de 2022, das 14h às 17h, 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/yqb-wohz-ebi. 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; José Hermano Oliveira Franco - AMA Pangéia - Associação Amigos 9 
do Meio Ambiente. Participaram também: Ohany Vasconcelos, Flávia Mendes, Sâmela 10 
Ingrid e Kelly Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo Com a palavra 11 
Ohany Vasconcelos, Analista da Agência Peixe Vivo, dá boas vindas e explica que a 12 
criação do grupo está prevista no Contrato de Gestão do CBH do Rio Pará, porém 13 
como o CBH não tinha recursos financeiros para investir em projetos, não havia 14 
demanda necessária para o GAGC acompanhar e discutir, por esse motivo somente no 15 
ano de 2021 foi criado e está sendo realizada a 1ª reunião do GACG do CBH do Rio 16 
Pará. Em seguida, Ohany Vasconcelos, apresenta a pauta da reunião. PAUTA: Item 1. 17 
Abertura e verificação de quórum; Item 2. Apresentação dos novos conselheiros e 18 
escolha do coordenador; Item 3.Apresentação do Plano de Trabalho do Contrato de 19 
Gestão; Item 4. Apresentação do Relatório de Gestão Parcial; Item 5. Execução PIA 20 
2021. Item 6. Assuntos gerais e encerramento. Item 1. Abertura e verificação de 21 
quórum; Após a verificação de presença de quórum, Ohany Vasconcelos, passa para o 22 
2º item da pauta e solicita que todos se apresentem. Item 2. Apresentação dos novos 23 
conselheiros e escolha do coordenador. Na sequência, Ohany Vasconcelos, analista da 24 
APV, fala que as competências do GACG são acompanhar física e financeiramente a 25 
execução do Contrato de Gestão, propor revisões e aperfeiçoamentos no CG; subsidiar 26 
a APV sobre a elaboração do Plano Plurianual de Aplicação, emitir o parecer referente 27 
ao Relatório Conclusivo e elaborar Relatório Anual do seu trabalho e completa que são 28 
funções importantes, porém com total apoio da APV. Após esclarecimentos de 29 
dúvidas, Ohany Vasconcelos, propõe a escolha do Coordenador do Grupo. Após 30 
discussões, fica decidido que Luciane Linces, representante da Agência Reguladora de 31 
serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 32 
Gerais - ARSAE-MG irá verificar junto a ARSAE a possibilidade de aceitar o Cargo de 33 
coordenador do GACG. Item 4. Apresentação do Relatório de Gestão Parcial; Com a 34 
palavra Ohany Vasconcelos, Analista da APV, fala que o Contrato de Gestão possui 35 
uma série de metas a serem cumpridas pela APV, para comprovar que a entidade 36 
equiparada está cumprindo seu papel de secretaria executiva do CBH. Explica ainda 37 



 

que o relatório é enviado anualmente, para mostrar que as atividades foram 38 
executadas no ano anterior, porém a APV realiza a apresentação desse relatório duas 39 
vezes no ano, parcial de janeiro a julho e o integral no 1º trimestre do ano seguinte. 40 
Ohany Vasconcelos, complementa que o Plano de Aplicação é um plano que 41 
estabelece diretrizes para aplicação dos recursos da cobrança, a vigência do plano é de 42 
2021 a 2023, possui ações de gestão, ações de planejamentos e ações estruturais e 43 
que o plano é elaborado pela APV e aprovado em Plenário do CBH do Rio Pará. Item 5. 44 
Execução PIA 2021. Ohany Vasconcelos, Analista da Agência Peixe Vivo, fala também 45 
que o POA (Plano Orçamentário Anual) é o planejamento da APV sobre o recurso de 46 
custeio e o PIA (Plano de investimento Anual), não está previsto no Contrato de 47 
Gestão, porém é proposto pela APV como um detalhamento ano a ano do PPA (Plano 48 
Plurianual), que é de extrema importância para evitar demandas não previstas.  Explica 49 
ainda que o acompanhamento pode ser feito por membros do CBH ou quem tiver 50 
interesse, no site da APV e do CBH do Rio Pará, através de uma nova ferramenta, o 51 
POWER BI. Após esclarecimentos de dúvidas, Ohany passa para o próximo item da 52 
pauta. Item 3. Apresentação do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão; Com a 53 
palavra, Ohany Vasconcelos, Analista da APV, que fala que no início da reunião foram 54 
apresentadas as metas do Plano de Trabalho antigo e que será apresentada nesse 55 
item, as metas do Novo Plano de trabalho, que é a forma que o IGAM avalia a APV. 56 
Após uma explicação detalhada das novas metas, Ohany passa a palavra para os 57 
membros esclarecerem suas dúvidas. Após esclarecimentos de dúvidas, os membros 58 
do GACG parabenizam Ohany Vasconcelos pela apresentação e trabalho desenvolvido.  59 
Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Ohany Vasconcelos, 60 
Analista da APV, encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata.  61 
 62 
 63 


