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AJUDA MEMÓRIA REUNIÃO GACG/CBHSF 

 

 

Local: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) - Brasília/DF 

 

Data: 12/02/2015 

 

Horário: 14h às 18h 

 
 

PARTICIPANTES 

 

INSTITUIÇÃO 

 

1 Josias Gomes Ribeiro Filho GA/CBHSF 

2 Luiz Alberto Rodrigues Dourado GA/CBHSF 

3 Almacks Luiz da Silva GA/CBHSF 

4 José Maciel Nunes de Oliveira CBHSF 

5 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo 

 

 

Abertura e verificação de quórum: 

A reunião foi aberta as 14h30 pelo secretário do CBHSF, Maciel Oliveira, que deu as boas 

vindas, agradeceu a presença e informou sobre as atividades do CBHSF no ano de 2015.  

Em seguida, listou as atividades e temas a serem analisados pelo GA, sendo: 

 Análise e contribuições sobre a renovação ou elaboração de novo Contrato de Gestão a 

ser firmado com a Agência Nacional de Águas; 

 Participação no processo de atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco 

 Elaboração de relatório sobre a execução Plano de Aplicação Plurianual 2013 - 2015, 

para que o secretário possa encaminhar à CTPPP, que o utilizará como subsídio para 

elaboração do novo Plano de Aplicação Plurianual 2016 - 2018. 
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Após a abertura, verificou-se que o quórum foi atingido com a presença de três membros. O 

membro José Roberto Valois Lobo justificou sua ausência e o membro Júlio César Rocha Mota 

estava em período de férias. 

 

Informes sobre a pauta: 

Os informes foram repassados pelo secretário na abertura da reunião. 

 

Apresentação do Calendário de Atividades 2015 enviado pela ANA: 

O calendário de atividades foi apresentado aos membros do GA. 

 

Informações e debates sobre o Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 firmado entre ANA e 

AGB Peixe Vivo para atendimento ao CBHSF 

O secretário Maciel Oliveira relatou que foi enviado Ofício nº 174/2014 SEC/CBHSF à ANA 

no mês de dezembro de 2014 solicitando informações sobre o procedimento para a renovação 

ou elaboração de novo Contrato de Gestão. A resposta foi enviada ao escritório do CBHSF em 

09 de fevereiro de 2015. Os membros do GA analisaram o conteúdo do Ofício nº 04/2015 - 

SAG/ANA, de 26 de janeiro de 2015 e verificaram que o questionamento fora parcialmente 

respondido. O secretário informou que será encaminhado novo Ofício à ANA solicitando a 

complementação da informação. Depois de analisar o Ofício nº 04/2015 - SAG/ANA, de 26 de 

janeiro de 2015, o GA constatou a necessidade de aguardar a Deliberação do CBHSF 

posicionando-se sobre a indicação da Entidade Delegatária (ED). Após a Deliberação do 

CBHSF, a ANA deverá enviar uma primeira minuta do Contrato de Gestão, para apreciação do 

GA. Sobre o Contrato de Gestão vigente, verificou-se que serão necessários ajustes para 

melhor atendimento ao CBHSF, no que tange ao aprimoramento do Programa de Trabalho, 

onde estão contidos os indicadores e metas.  

Acerca do Contrato vigente, o GA deverá elaborar proposta a ser encaminhada pelo CBHSF à 

ANA, para ser implementada na última avaliação contratual, especialmente, sobre o 

Questionário do Indicador 5. Na sequência, os membros do GA, iniciaram a avaliação das 

perguntas contidas no Questionário e apresentaram propostas. 
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Apresentação do Manual de Procedimentos da AGB Peixe Vivo para atendimento aos 

membros do CBHSF 

O coordenador do GA, Luiz Dourado, informa que o Manual de Procedimentos da AGB Peixe 

Vivo para utilização do recurso financeiro da cobrança, será atualizado visando ao melhor 

atendimento ao CBHSF. Após a atualização, o Manual de Procedimentos será amplamente 

divulgado aos membros do CBHSF durante as reuniões das Câmaras Consultivas Regionais. 

 

Assuntos Gerais 

O GA agendou a próxima reunião para dias 05 e 06 de março de 2015, a ser realizada no 

escritório de Maceió/AL, onde serão analisadas as informações sobre a execução físico-

financeira das ações contidas no PAP, para posterior elaboração de Relatório a ser enviado à 

CTPPP. As informações serão demandadas à AGB Peixe Vivo para envio aos membros do 

GA. 

 

Encerramento 

A reunião foi encerrada às 17h30 horas, após a discussão de todos os temas constantes da 

Convocatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 


