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Aos dez dias do mês de junho de 2020, às 15h, os membros do Conselho de Administração da Agência de Bacia 1 
Hidrográfica Peixe Vivo - APV reuniram-se por meio de videoconferência, para participarem da 6ª Reunião 2 
Extraordinária do Conselho de Administração. Participaram os seguintes conselheiros: Luiz Cláudio de Castro 3 
Figueiredo, representando a Vale S.A; Nelson Cunha Guimarães, representando a Copasa; Jadir Silva de Oliveira, 4 
representando a FIEMG; Gustavo Henrique Costa Simões, representando a Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e 5 
Cachoeira; Gilberto Tiepolo, representando a The Nature Conservancy – TNC; Francisca de Paula Martins, 6 
representando a ADAO - Artes e Ofícios; Júlio César Nery Ferreira, Valter Vilela Cunha e José de Castro Procópio, 7 
como membros independentes. Participaram também: João Carlos de Melo, como convidado e presidente do 8 
Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Rúbia 9 
Santos Barbosa Mansur, Ohany Vasconcelos Ferreira, Simone dos Santos Reis, Thiago Batista Campos e Natália Blum 10 
de Aguiar pela Agência Peixe Vivo e Luiza Baggio pela Comunicação. O conselheiro Jadir de Oliveira, como 11 
conselheiro mais antigo, como prevê o Estatuto Social, assume os trabalhos na ausência temporária do presidente 12 
em exercício do Conselho de Administração, dá boas vindas a todos, verifica que o quórum foi atingido e faz a leitura 13 
da seguinte pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2 – Eleição do presidente do Conselho. Item 3 - 14 
Apresentação da situação do custeio da APV e aplicação dos investimentos dos recursos da cobrança nas bacias 15 
hidrográficas dos rios das Velhas, Pará, São Francisco e Verde Grande. Item 4 - Aprovação da ata da 6ª Reunião 16 
Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2020. Item 5 - Assuntos Gerais. Item 6 – 17 
Encerramento. Inicialmente o conselheiro Valter Vilela pede a palavra, solicita o envio da ata da última reunião do 18 
Conselho de Administração, ocorrida em 21 de maio, e pergunta sobre a moção em agradecimento ao ex-presidente 19 
Odorico Pereira, que foi aprovada e que a Agência Peixe Vivo se comprometeu em minutar o texto e enviar para 20 
aprovação pelos conselheiros, informando que a mesma não está pautada nesta reunião. Rúbia Mansur informa que 21 
a ata da última reunião do Conselho de Administração foi enviada em 25 de maio de 2020 para os conselheiros. 22 
Valter argumentou que não havia recebido a ata e Rúbia informou que a mesma será reenviada aos conselheiros. 23 
Informa que na reunião da Assembleia Geral ocorrida em 29 de maio foi apresentada a moção proposta pelo CA e os 24 
conselheiros aprovaram a iniciativa e solicitaram que a moção fosse conjunta do Conselho de Administração e 25 
Assembleia Geral. Em seguida, Rúbia Mansur faz a leitura do documento, o qual foi aprovado por todos os 26 
presentes. Na sequência, Ohany Vasconcelos solicita ao presidente em exercício que seja proposta a inversão de 27 
pauta dos itens 4 e 5 para que os assuntos gerais sejam tratados antes da aprovação da ata desta reunião. Inversão 28 
aprovada por todos. Item 2 – Com a palavra, o conselheiro Jadir de Oliveira fala sobre a necessidade de eleição de 29 
presidente do Conselho de Administração após a saída do Odorico Araújo. Ressalta que Nelson Cunha, 30 
representante da COPASA, já havia se colocado à disposição para o cargo até final do mandato, cuja vigência termina 31 
em outubro de 2021. Após manifestações individuais dos Conselheiros, Nelson Cunha é eleito por unanimidade 32 
pelos presentes. Com a palavra o presidente eleito agradece a confiança de todos neste momento difícil e diz que 33 
espera dar continuidade à boa gestão do Odorico Pereira. João Carlos de Melo, presidente do Conselho Fiscal, 34 
parabeniza Nelson pela eleição. Os demais conselheiros também cumprimentam o novo presidente e se colocam à 35 
disposição na gestão do Conselho. Em seguida, Rúbia Mansur apresenta a Resolução Nº 02 de 10 de junho de 2020 36 
que dispõe sobre a eleição da nova presidência do Conselho de Administração para cumprimento do restante do 37 
mandato da presidência. Na sequência, Nelson Cunha assume os trabalhos e passa para o item 3 - Apresentação da 38 
situação do custeio da APV e aplicação dos investimentos dos recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios 39 
das Velhas, Pará, São Francisco e Verde Grande. Com a palavra, Berenice Coutinho explana sobre o custeio da APV 40 
iniciando pelo São Francisco. Informa que o ano de 2019 foi encerrado com um déficit de aproximadamente 500 mil 41 
reais devido ao recurso adicional que não foi repassado pela ANA e provavelmente o ano de 2020 será encerrado 42 
com déficit também, apesar das reduções de custo realizadas pela Agência Peixe Vivo e já informadas a este 43 
Conselho. Informa ainda que até o momento, a ANA realizou um repasse residual referente ao exercício de 2019 e 44 
não houve repasse de 2020. Célia Fróes complementa informando que todas as Entidades Delegatárias estão 45 
preocupadas com a situação de custeio, considerando o adiamento da cobrança, definido pela ANA, devido à 46 
pandemia que, consequentemente, gerará perda da arrecadação. Informa que há uma parceria entre APV e os 47 
Comitês para tratar deste assunto. Na sequência, Berenice Coutinho informa que a situação do Verde Grande é mais 48 
tranquila, pois há um saldo residual do ano de 2019. A Diretora Geral da APV informa que espera que a ANA repasse 49 
valores adicionais para o custeio administrativo da Agência, considerando que a arrecadação da cobrança ficará 50 
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muito aquém do previsto. Com a palavra, a Gerente de Administração e Finanças da APV, Berenice Coutinho, 51 
informa que a situação dos Contratos de Gestão firmados com o IGAM é complicada. No caso do CBH Velhas, apesar 52 
de não haver repasse pelo IGAM, passamos o ano de 2019 com um saldo de aproximadamente 600 mil reais. Explica, 53 
entretanto, que se não houver repasse para o CBH Pará, teremos que arcar com as despesas dos salários dos 4 54 
funcionários que foram contratados por compartilhamento entre Pará e Velhas a partir do mês de setembro. Luiz 55 
Cláudio de Castro Figueiredo demonstra preocupação com o contingenciamento dos recursos e sugere articulação 56 
com os Comitês para suspender a cobrança temporariamente. Célia Froes se compromete a estudar as 57 
possibilidades jurídicas. Gustavo Simões pergunta se a APV já notificou o IGAM sobre a ausência dos repasses e a 58 
Diretora Geral da Agência reponde que sim. Valter Vilela propõe que a questão do contingenciamento seja tratada 59 
junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos na reunião do dia 18/06/2020. Ressalta que é importante 60 
mantermos o foco na cobrança dos repasses atrasados e vê com preocupação a aplicação do Kgestão igual a zero. 61 
Na sequência, Berenice Coutinho fala que a situação do CBH do Rio Pará é crítica e que estão sendo tomadas 62 
medidas mais drásticas como o cancelamento de contratos, por exemplo. Explica que não há nenhum valor de 63 
investimento e que se o IGAM não realizar os repasses o saldo em conta será zerado. Célia Froes completa dizendo 64 
que todas as medidas estão sendo tomadas em acordo com o presidente do Comitê. Ato contínuo, Thiago Campos 65 
faz uma apresentação sobre a situação dos investimentos dos recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios 66 
das Velhas, Pará, São Francisco e Verde Grande. Em relação ao São Francisco diz que há 16 ações em andamento e 67 
62 previstas para ocorrem ainda em 2020. O desembolso está estimado em aproximadamente 28 milhões de reais, 68 
considerando projetos já contratados e a contratar. Até maio de 2020 houve execução de aproximadamente 4 69 
milhões de reais. Explica que a pandemia vem sendo determinante na execução dos projetos, ocasionando o atraso 70 
de algumas ações, principalmente vinculadas às licitações, mas justifica que cerca de um terço dos projetos já 71 
haviam sido contratados. No caso do Verde Grande existe 1 ação em andamento e 3 previstas para ocorrem ainda 72 
em 2020 (sem considerar PTE). A previsão de desembolso para este ano é de 150 mil reais. O CBH Velhas possui 11 73 
ações em andamento e 28 previstas para ocorrem em 2020. A previsão de desembolso este ano é de pouco menos 74 
de 7 milhões de reais e até maio de 2020 houve execução de aproximadamente 2 milhões de reais. No caso do CBH 75 
Pará, como não houve repasse até o momento, não há previsão de investimento. Thiago Campos ressalta que com o 76 
retorno das licitações será dada prioridade para os projetos com maior valor agregado. Finaliza dizendo que o 77 
coordenador de T.I. da APV vem aprimorando o portal de acompanhamento de demandas e que a partir de julho as 78 
ações poderão ser acompanhadas por todos no portal. Na sequência, Valter Vilela solicita o envio das apresentações 79 
do dia para os conselheiros após a reunião. Nelson Cunha pede para que se possível as apresentações sejam 80 
encaminhadas um dia antes de cada reunião. Item 5 - Assuntos Gerais.  Item 4 - Ato contínuo, Ohany Vasconcelos 81 
faz a leitura da ata desta reunião que é colocada para aprovação. Após melhorias no texto a ata da 6ª Reunião 82 
Extraordinária do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo é Aprovada por todos. Item 6 – Encerramento. 83 
Não tendo mais assuntos a tratar, Nelson Cunha Guimarães, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, 84 
que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária 85 
ad hoc. 86 
 87 

Jadir Silva de Oliveira 88 
Presidente em exercício do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo, na reunião 89 

 90 
 91 

Nelson Cunha Guimarães  92 
Presidente eleito do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo 93 

 94 
 95 

Célia Maria Brandão Fróes 96 
Secretária ad hoc 97 

 98 
Obs.: ata será assinada após a pandemia da COVID-19. 99 
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