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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - GACG 
16 de fevereiro de 2022 

(Reunião Realizada por Videoconferência)  

  

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano 2022, às 09h00, reuniram-se os membros 1 

do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do Comitê da Bacia 2 

Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBHVG), para sua 9ª Reunião Ordinária. A reunião 3 

ocorreu por videoconferência. Participaram os seguintes membros: Ari Teodoro de Oliveira 4 

– Estância das Aroeiras; Maria de Lourdes Rodrigues da Silva Filha Cordeiro – Prefeitura 5 

Municipal de Matias Cardoso/MG; Carlos Magno Santos Clemente – Centro Universitário 6 

UniFG; João Batista Ribeiro da Silva Reis – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 7 

Gerais (EPAMIG). Participaram os seguintes convidados: Tânia Dias – Agência Nacional de 8 

Águas e Saneamento Básico (ANA); Célia Froes – Agência Peixe Vivo (APV); Jannyne Amorim 9 

e Jackson Batista – Secretaria do CBHVG. O coordenador do GACG, o Sr. Ari Teodoro iniciou a 10 

reunião desejando boas-vindas e agradecendo a todos pela participação. Na sequência, 11 

tendo sido constatado o quórum, submeteu ao GACG à apreciação da Ata da 8ª Reunião 12 

Ordinária, ocorrida no dia 30 de novembro de 2021, por videoconferência. Prontamente, o 13 

Sr. João Batista solicitou adequações pontuais (acentuação e pontuação) na redação da 14 

referida Ata. Após a realização das referidas adequações e sem manifestações contrárias, a 15 

Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Sra. Jannyne Amorim prestou informações 16 

inerentes à solicitação de recurso adicional encaminhada à Agência Nacional de Águas e 17 

Saneamento Básico (ANA) pela Agência Peixe Vivo (APV) e CBH Verde Grande, e sobre a 18 

possibilidade de formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 19 

083/2017/ANA. Ela ressaltou ainda a importância da formalização do Segundo Termo Aditivo 20 

ao Contrato de Gestão, para continuidade do apoio financeiro da ANA para o período de 21 

2022 a 2024, e da importância da implementação da cobrança no âmbito da porção mineira 22 

da bacia hidrográfica do rio Verde Grande ainda no ano 2022, dentro da metodologia 23 

adotada pelo Estado de Minas Gerais visando à sustentabilidade financeira do Comitê a 24 

partir do ano 2024. Em seguida, o Sr. Ari Teodoro fez contribuições relevantes inerentes às 25 

responsabilidades e obrigações que o texto constante, na alínea “s” do inciso I da cláusula 26 

quinta (obrigações e competências) do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, a 27 

saber: “apresentar e ter aprovado pelo COMITÊ, até 30 de dezembro de 2022, um 28 

mecanismo de cobrança que garanta a arrecadação de recursos financeiros para o 29 

desenvolvimento das ações na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande e o custeio de uma 30 

estrutura de entidade delegatária de funções de Agência de Água, a partir do ano de 2024” , 31 

aprovado pelo Plenário do CBH Verde Grande, por meio da Deliberação CBHVG nº 93/2022, 32 

na 1ª Reunião Plenária Extraordinária de 2022, ocorrida no dia 15 de fevereiro, acarretará à 33 

entidade delegatária e ao Comitê, uma vez que a aprovação da cobrança até a data 34 

proposta, não depende exclusivamente do Comitê, uma vez que as discussões pertinentes 35 

ainda estão sendo realizadas no âmbito da CTC e somente depois de finalizadas estas 36 

discussões a Câmara poderá emitir o documento com a proposta de cobrança. A partir do 37 

qual o Comitê convocará a Plenária para apreciação. E por fim, a processo seguirá para a 38 

apreciação CERH-MG, que é soberano para aprovar ou não a proposta de cobrança. Em 39 

seguida, a Sra. Jannyne Amorim informou que segundo a ANA, a previsão de arrecadação 40 

com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na calha do rio Verde Grande para o exercício 41 

2021, seria na ordem de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Contudo, 42 

possivelmente em consequência da pandemia causada pelo Covid/19, que gerou 43 

inadimplência por parte dos usuários pagadores, o valor arrecadado foi de R$ 126.236,94 44 

(cento e vinte e seis mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos). Por fim, 45 

https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/CBHVG_-Of%C3%ADcio_009_-_2022.01.31_-_CONVOCA%C3%87%C3%83O_E_PAUTA_DA_9%C2%AA_RO_do_GACG_(16.02).pdf
https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Ata_da_8%C2%AA_RO_do_GACG_(30.11.2021)_-_Aprovada_e_Assinada.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Ata_da_8%C2%AA_RO_do_GACG_(30.11.2021)_-_Aprovada_e_Assinada.pdf
https://cbhverdegrande.org.br/contrato-e-termos-aditivos
https://cbhverdegrande.org.br/contrato-e-termos-aditivos
https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Delibera%C3%A7%C3%A3o_CBHVG_n%C2%BA_093-2022_-_Aprova_o_2%C2%BA_Termo_Aditivo_do_CG_083-2017-ANA.pdf
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ela informou que a previsão de arrecadação para o ano de 2022, segundo a ANA, será na 46 

ordem de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Ela informou ainda sobre a reunião 47 

conjunta entre a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAv/ANA), a Comissão de 48 

Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parcerias (CACG/ANA), o Grupo de 49 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG/CBHVG) e Agência Peixe Vivo, que ocorrerá 50 

no dia 24 de fevereiro, no horário de 17hs às 18hs por videoconferência. Finalizados os 51 

informes, a Sra. Jannyne Amorim apresentou o Relatório de Execução das Metas do Contrato 52 

de Gestão CG 083/2017/ANA, exercício 2021. Ressaltou ainda que o Programa de Trabalho, 53 

anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos 54 

resultados são mensurados por meio de sete indicadores de desempenho, a saber: 1º) Nível 55 

de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do CBHVG e de suas instâncias 56 

pela entidade delegatária (APV); 2º) Nível atendimento pela APV aos encaminhamentos 57 

solicitados pelo CBHVG; 3º) Avaliar o nível de execução financeira de ações finalísticas 58 

previstas no PAP; 4º) Índice de desembolso em ações finalísticas; 5º) Índice de desembolso 59 

total; 6º) Taxa de administração real da APV e; 7º) Índice de cumprimento de 60 

recomendações da Auditoria Interna da ANA AUD. Ela explicou ainda que para cada 61 

indicador existe uma meta predefinida pelo Contrato de Gestão, a partir da qual a Agência 62 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) avalia o desempenho da Agência Peixe Vivo, 63 

no que se refere ao cumprimento de suas competências como Agência de Bacia do CBHVG. 64 

Ela informou ainda que a meta foi atingida nos indicadores 02, 03, 04, 05, 06 e 07. Porém, 65 

quanto ao indicador 01, o qual determina o Nível de Organização do Planejamento Anual de 66 

Atividades do CBHVG pela entidade delegatária, isto é, a Agência Peixe Vivo tem como meta 67 

a realização entre 90% e 110% do número de reuniões e eventos planejados pelo Comitê. Ela 68 

informou que a meta do referido indicador foi parcialmente atingida por consequência da 69 

necessidade de realização de três reuniões extraordinárias para discutir, dentre outros 70 

assuntos, sobre os “mecanismos e valores da cobrança pelo uso de recursos hídricos de 71 

domínio da União e dos Estados da Bahia e de Minas Gerais, na bacia hidrográfica do rio 72 

Verde Grande”. Em seguida, as Sras. Célia Froes e Jannyne Amorim apresentaram de forma 73 

detalhada os critérios de avaliação e as metas atingidas de cada indicador. Logo após, foram 74 

feitos questionamentos pontuais relativos aos critérios de avaliação e as metas. 75 

Questionamentos estes prontamente esclarecidos pela Sra. Célia Froes. Ela ressaltou ainda a 76 

importância dos membros do GACG, conhecerem o conteúdo do Contrato de Gestão para 77 

acompanhar a execução física e financeira do Contrato e melhor avaliar o desempenho dos 78 

partícipes deste contrato. Ressaltou ainda que a Agência Peixe Vivo encaminhou o referido 79 

relatório para apreciação da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAv-ANA), no 80 

mês janeiro de 2022. Célia Froes reiterou ainda o informe sobre a reunião conjunta entre a 81 

CAv/ANA, CACG/ANA, o GACG/CBHVG e Agência Peixe Vivo, que ocorrerá no dia 24 de 82 

fevereiro, no horário de 17hs às 18hs por videoconferência. Por fim, ela destacou a 83 

importância da participação do GACG e Diretoria do CBHVG, na referida reunião que tem 84 

como objetivo discutir de forma conjunta sobre a avaliação preliminar do cumprimento do 85 

Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017. A seguir, a Sra. Jannyne 86 

Amorim explanou sobre o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA. Ela ressaltou que o 87 

POA é um instrumento orçamentário, vinculado ao Plano de Aplicação Plurianual – PAP, que 88 

contém o detalhamento das ações a serem executadas com recursos financeiros oriundos da 89 

cobrança pelo uso de recursos hídricos na BHVG, em cada ano de vigência do Contrato de 90 

https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/RELAT%C3%93RIO_DE_GEST%C3%83O_ANA_VG_(3)-assinado_(2).pdf
https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/RELAT%C3%93RIO_DE_GEST%C3%83O_ANA_VG_(3)-assinado_(2).pdf
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Gestão. Ela destacou ainda que o POA 2021 foi aprovado pelo Plenário do CBH Verde 91 

Grande, por meio da Deliberação CBHVG nº 84, de 02 de dezembro de 2020. Em seguida, ela 92 

apresentou de forma detalhada a prestação de contas relativa ao POA-2021, com dados 93 

atualizados até o dia 31 de dezembro de 2021. Por fim, destacou que o POA pode ser 94 

acompanhado por meio do site do CBHVG. A seguir, o Sr. Ari Teodoro falou sobre a 95 

elaboração do Relatório de Atividades do GACG, exercício 2021, que deverá ser apresentado 96 

na 37ª Reunião Plenária Ordinária do CBHVG. Ele solicitou aos demais membros do grupo 97 

que o encaminhasse, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, materiais relativos às 98 

atividades desenvolvidas pelo grupo no ano 2021, para a melhor elaboração do referido 99 

relatório. Ele destacou ainda que a Sra. Jannyne Amorim já o encaminhou os relatórios dos 100 

anos anteriores que serviram de base para elaboração do atual relatório em consonância ao 101 

atual Regimento Interno do Comitê. Em seguida, a Sra. Tânia Dias (ANA) fez considerações 102 

sugerindo que conste no relatório do GACG, como recomendação à Diretória do Comitê, um 103 

melhor dimensionamento do tempo para os pontos de pauta das próximas reuniões 104 

Plenárias, a fim de contribuir com a fluidez das discussões, deliberações da Plenária e melhor 105 

programação por parte dos membros e convidados. Sugestão esta prontamente 106 

comprometida pelo GACG. Na sequência, foram elencados os seguintes encaminhamentos 107 

da reunião: 1) encaminhar aos membros do GACG: link de acesso à reunião conjunta entre a 108 

CAv/ANA, CACG/ANA, o GACG/CBHVG e Agência Peixe Vivo, que ocorrerá no dia 24 de 109 

fevereiro, no horário de 17hs às 18hs; o Relatório de Avaliação Preliminar - Exercício 2021 110 

(CAv/ANA), referente ao Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA; 2) Adequar as próximas Atas 111 

do GACG, inserindo o nome dos membros e convidados no corpo do documento. Por fim, 112 

encerrados os pontos de pauta e não havendo mais nada a tratar, o coordenador do GACG, 113 

o Sr. Ari Teodoro agradeceu a todos pela participação e encerrou a 9ª Reunião Ordinária do 114 

GACG, quando foi lavrada a presente ata. 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

Ari Teodoro de Oliveira 120 

Coordenador do GACG do CBH Verde Grande 121 

 122 

 123 

 124 

  ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 05/08/2022 125 

https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-084-2020.12.02-Aprova-POA-2021.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQ1YjYyZmItNzg0ZC00M2UxLTljZjQtZGQ5OWM4ZWQxYzlhIiwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGIxZWVhNyJ9&pageName=ReportSectiond6e80064928a17b875dc

