MEMÓRIA DE REUNIÃO - GACG (Gestão 2016/2020)
1ª REUNIÃO DE 2017
Data: 23 de fevereiro de 2017
Horário: 14h às 16h (reunião GACG) e 16h às 18h (reunião CAv e GACG)
Local: Sala de reuniões da SAS - Agência Nacional de Águas - ANA
Endereço: Setor Policial Sul - Brasília/DF
Participantes:
NOME
1
2
3
4

Almacks Luis Silva
Luiz Alberto Rodrigues Dourado
Anselmo Caires
Ana Cristina da Silveira

INSTITUIÇÃO
CCR Submédio SF
DIREX
CCR Médio SF
Agência Peixe Vivo

Abertura e desenvolvimento da reunião:
Os membros do GACG foram convidados pela Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão
(CAv), para reunião de discussão da versão preliminar do relatório da CAv, onde foi examinado o
cumprimento das metas do Contrato de Gestão ANA - AGB Peixe Vivo - CBH São Francisco
(Exercício 2016). A reunião foi marcada pela CACG/ANA (Calendário de Atividades 2017) para o dia
23 de fevereiro das 16 às 18 horas na Sala de Reunião/Capacitação da SAS (Bloco L - Setor Policial
Sul - Brasília). Na oportunidade o GACG realizou sua primeira reunião ordinária da Gestão 20162020, das 14h às 16h.
No início da reunião todos se apresentaram e foi justificada pela Sra. Ana Cristina a ausência do
membro da CCR Baixo SF, Sr. Roberto Farias e também foi registrado que a CCR Alto SF ainda não
fez a indicação de seu representante neste grupo.
A Sra. Ana Cristina fez uma explanação sobre o Contrato de Gestão, seus indicadores e metas. O
GACG fez a análise conjunta do relatório preliminar elaborado pela CAv e teceu alguns comentários a
serem expostos na reunião.
Na sequência Ana Cristina consulta a todos sobre a possibilidade de realizar a eleição para
coordenador do GACG, considerando a ausência de dois representantes. O grupo concorda em realizar
a eleição e o Sr. Luiz Dourado informa que já conversou com o representante da CCR Baixo SF que,
apesar de ausente, concorda que a eleição seja realizada. Por consenso, o Sr. Luiz Dourado foi eleito o
coordenador do grupo.
Na sequência, Ana Cristina informa sobre ofício recebido no dia anterior na Agência Peixe Vivo com
as considerações da Superintendência de Administração e Finanças da ANA sobre a prestação de
contas do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, relativo ao ano de 2015. Informa que são
questionados principalmente dois itens, um relativo ao extrato da Poupança, onde são aplicados os
recursos da cobrança pelo uso da água e outro sobre o OUROCAP. O extrato da poupança, quando
retirado no início do mês subsequente (dia 1º), não apresenta os rendimentos. Esta é uma questão
operacional dos bancos e a Agência Peixe Vivo foi orientada pelo próprio Banco do Brasil a retirar o
extrato após o dia 10. Outro ponto é a contratação do título OUROCAP como garantia locatícia dos
imóveis ocupados pela Agência Peixe Vivo e suas regionais. Informa que todos estes questionamentos
já foram devidamente respondidos pela Agência Peixe Vivo, pela DAC Contabilidade, pelo Banco do
Brasil e também pela Reis & Reis Auditores Associados, auditoria independente contratada pela
Agência Peixe Vivo. Finaliza informando que é muito importante que o GACG esteja ciente sobre o
que ocorre em relação ao Contrato de Gestão e diz que manterá todos informados dos desdobramentos.
Após os debates o GACG encerrou sua reunião as 16h30 e ingressou na reunião do CAv.
Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2017.

1

