AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO
REUNIÃO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (GACG) - CBHSF
Data: 28/09/2020
Local: Videoconferência (reunião digital)
Horário: 09h10 – 11h15
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória

Participantes:
Nome
1.

Julianeli Tolentino

Instituição
Coordenador do GACG – Membro indicado DIREX

2.

Willian Bertozzi Dornas

Membro do GACG – Indicado CCR Alto

3.

Almacks Luiz Silva

Membro do GACG – Indicado CCR Submédio

4.

Luiz Roberto Porto Farias

Membro do GACG – Indicado CCR Baixo

5.

Célia Fróes

Agência Peixe Vivo

6.

Rúbia Mansur

Agência Peixe Vivo

7.

Thiago Campos

Agência Peixe Vivo

8.

Luiza Baggio

Comunicação CBHSF

1. Abertura, verificação de quórum.
Após a verificação do quórum, o Sr. Julianeli Tolentino, coordenador do GACG, abre a reunião e agradece a presença
de todos.
2. Aprovação da memória da reunião GACG realizada no dia 04 de agosto de 2020.
Memória da reunião aprovada por todos.
3. Apresentação do Relatório de Gestão Parcial – execução das metas do CG nº 014/ANA/2010 - exercício 2020
Em seguida, Célia Fróes faz uma breve contextualização do Relatório Parcial enfatizando a questão do cumprimento
das Metas do Contrato de Gestão. Fala que o ano atípico de 2020, com a pandemia, prejudicou um pouco a execução
de algumas ações. E a apresentação será no sentido de detalhar essa questão. Na sequência, Rúbia Mansur e Thiago
Campos apresentam o relatório de ações, observações e justificativas sobre os indicadores e suas respectivas metas.
Rúbia Mansur inicia explicando a divisão feita no documento por indicador de atividades, comenta sobre o único
contrato da gerência de integração que foi cancelado devido a pandemia que é o da execução do III Simpósio da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco. Diz que com o simpósio será realizado on line, não justificando assim a permanência
do contrato. Fala também de contratos suspensos, como mobilização do processo eleitoral e ações suspensas ou
postergadas, como oficinas, reuniões presenciais e ações da FPI. Logo após, Thiago Campos apresenta os projetos com
mais repercussão ao longo de 2020, que afetarão o desempenho da Agência devido à pandemia; Elaboração do Plano
Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e proposta de Enquadramento de Corpos de Água do Alto São Francisco,
Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), Elaboração de estudos para determinação de vazões
ambientais adequadas: Modelagem matemática de lagoas marginais no Alto São Francisco, Implantação do sistema de
abastecimento de água da aldeia Kariri Xocó, em Porto Real do Colégio/AL, Implantação de alternativas para
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convivência com o semiárido, Execução de projetos de requalificação ambiental no Médio São Francisco, Execução de
projetos de requalificação ambiental no Submédio São Francisco e Implantação da nova captação do município de
Piaçabuçu – Alagoas, este último com destaque para empresa CASAL, parceira na execução do projeto, que não está
acompanhando e concedendo os retornos previstos, provocando atrasos e a talvez impossibilidade de viabilidade
técnica. Em seguida, Roberto Farias informa que a empresa em questão já provocou diversas situações para inviabilizar
o projeto e propõe informar também à presidência do comitê para que possam tomar providências sobre o
comportamento da empresa e cobrar respostas, sugere também acionar o Ministério Público Estadual responsável
sobre a questão de omissão da CASAL. Na sequência, Célia Fróes destaca que a empresa não tem comprometimento
com o termo de compromisso e mesmo que siga com a parceria trará dificuldades para execução do projeto, sendo a
melhor decisão encerrar a parceria, na sua percepção. Posteriormente, Roberto Farias afirma que irá encaminhar ao
Ministério Público essa situação e irá oficializar com a CTIL todas as questões e prejuízos por essa omissão da empresa
parceira. Célia Fróes finaliza dizendo que independente da pandemia, a APV considera a execução satisfatória e que
esse relatório de gestão parcial entrará na rotina de trabalho da Agência.
Encaminhamentos: Colocar a porcentagem de execução das ações nos próximos relatórios.
4. Apresentação das metas do novo modelo de Contrato de Gestão
Dando prosseguimento à pauta, os membros da APV iniciam apresentação sobre o novo Contrato de Gestão. Rúbia
Mansur contextualiza sobre o status dos debates para construção do contrato, destaca a importância do Comitê e do
GACG em especial para os novos indicadores que vão exigir um planejamento e acompanhamento ainda maior do que
já vem sendo feito e inicia a apresentação da proposta dos indicadores do novo contrato. Logo após, Thiago Campos
comenta sobre os indicadores voltados para os projetos e metas previstas. Em seguida, Célia Fróes enfatiza a diferença
dos novos indicadores e reforça a importância do papel do GACG com o planejamento das ações e projetos, para que
sempre estejam no mesmo andamento juntos.
5. Balanço PAP 2018/2020 – Lições Aprendidas
Na sequência, Thiago Campos apresentou sobre as lições aprendidas do PAP, um instrumento que se presta ao
planejamento financeiro, sendo usualmente de ampla divulgação e capaz de informar quais são as possibilidades de
investimentos em rubricas orçamentárias preestabelecidas por seus interessados. Comentou também sobre o que foi
planejado durante esse período, a conclusão desse levantamento podendo ser observada uma certa quantidade de
programas previstos no PAP cujo grau de execução havia sido inferior a 50% e outros programas (a minoria), por sua
vez, apresentava um grau de execução superior a 50% e ao final da apresentação destacou que a ausência de um
planejamento mínimo, pode dificultar a execução de ações em determinadas rubricas.
6. Encerramento
Não havendo mais nada a tratar, o coordenador do GACG, Sr. Julianeli Tolentino, encerrou a reunião às 11h15.
Reunião realizada por meio de videoconferência, 28 de setembro de 2020
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS
ENCAMINHAMENTO

RESPONSÁVEL

PRAZO
Imediato

1

Colocar a porcentagem de execução nos próximos relatórios

APV

2

Articular com a Comissão Processante a questão do conflito de Piaçabuçu,
com presença do Thiago e Flávia da APV para apresentarem as dificuldades
e encaminhamentos do projeto.

APV

Próxima semana
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