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ASSUNTOS ABORDADOS
Durante a reunião foram apresentados e discutidos os seguintes assuntos:
Item 01 – Demonstrativo Parcial das Contas Referente ao 2º Trimestre de 2015;
Item 02 – Resultado Trimestral dos Indicadores do Contrato de Gestão;
Item 03 – Apresentação do Plano de Aplicação de 2015;
Item 04 – Outros Assuntos.

O coordenador do Grupo de Trabalho, Luiz Fernando Vilela Rezende, inicia a reunião
apresentando os pontos que serão debatidos e convida o diretor presidente interino da
ABHA, Ronaldo Brandão Barbosa, para apresentar o relatório do Contrato de Gestão do
segundo trimestre do ano.
O diretor presidente interino da ABHA, Ronaldo Brandão Barbosa, explana sobre as
despesas e receitas referentes ao período entre janeiro e julho de 2015, apresentando os
demonstrativos financeiros por despesas e programas. Barbosa apresentou, ainda, a
evolução financeira e o índice de desembolso, sinalizando os gastos previstos até o fim do
ano.
O diretor reforça a importância da revisão do Plano Plurianual de Aplicação, que está sendo
feita pelo GTPPA, para dar vazão aos recursos. O membro Claudio Leocádio, representante
da OAB, questiona a respeito das rubricas que não foram usadas. Barbosa esclarece que o
recurso é automaticamente repassado para os outros anos, porém, a revisão do PPA pode
transferir essa verba para outra ação ou programa, se julgarem necessário.
O membro Leonardo Massamitsu Ogusuku, representante do IEF, indaga a respeito das
dificuldades em realizar obras, o diretor da ABHA explica que há a possibilidade se elas
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forem feitas via licitação (empresa para fazer o projeto, empresa para executar o projeto e
empresa para acompanhar o projeto). O coordenador do grupo, Luiz Fernando Rezende,
destaca que, ainda assim, a ABHA necessita de uma reestruturação, já que para abrir essas
licitações pontuadas é necessária mão de obra que, hoje, é o gargalo da instituição.
Para finalizar, o diretor presidente da ABHA apresenta o andamento para se alcançar
pontuação nos indicadores de desempenho determinados pelo Igam. Ogusuku sugere que a
agência instaure um projeto de processos da ABHA para que se efetue a contratação de uma
empresa que disponibilize profissionais que deem andamento em relatórios e rotinas da
entidade.
Ao sinalizar a dificuldade em se preencher o CNARH, um dos indicadores de desempenho,
Ogusuku sugeriu que a ABHA encaminhe uma moção ao Igam solicitando que o cadastro
seja feito durante o processo de outorga. Barbosa solicitou que o membro, pela proximidade
com o órgão responsável pela outorga (Supram) verifique se isso já não está sendo feito.
Também será pedido à secretaria do comitê que sinalize as dificuldades enfrentadas para o
preenchimento do CNARH e um modelo de formulário para ser anexado junto à moção.
Para apresentação em plenário, o diretor presidente da ABHA desenvolverá o conteúdo do
relatório para que o Grupo faça suas contribuições e considerações para a finalização do
documento.

