
 

 

 1 

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo 

Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal  

03 de março de 2020 

Aos três dias do mês de março de 2020, às nove horas, o presidente do Conselho Fiscal, João Carlos de Melo, 1 

abriu a 30ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe 2 

Vivo, localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os seguintes 3 

conselheiros titulares: João Carlos de Melo, representando o IBRAM e Tarcísio de Paula Cardoso, 4 

representando a Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha - ACOMCHAMA. Participou como 5 

conselheiro suplente: Renato Júnio Constâncio, representando a CEMIG. Participaram também: Berenice 6 

Coutinho Malheiros dos Santos, André Rodrigues de Oliveira, Ohany Vasconcelos Ferreira e Thiago Batista 7 

Campos, pela Agência Peixe Vivo e Luana de Fátima Borges, representando a Reis e Reis Auditores Associados e 8 

José Pereira de Azevedo, representando a Conafe Contabilidade. O presidente do Conselho Fiscal assume os 9 

trabalhos e após a verificação do quórum inicia a reunião em primeira convocação, fazendo a leitura da 10 

seguinte pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2 - Aprovação da ata da 29ª reunião do 11 

Conselho Fiscal, realizada em 23 de outubro de 2019. Item 3 - Deliberação sobre a prestação das contas 12 

consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2019: a) Resultados: receitas e despesas de investimentos e 13 

custeio dos Contratos de Gestão com ANA e IGAM; b) Resultado da execução do orçamento do custeio da 14 

Agência Peixe Vivo do exercício 2019; c) Apresentação da Auditoria Independente sobre a Prestação de Contas 15 

consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2019. Item 4 - Encerramento. Na sequência, Berenice Coutinho 16 

justifica a ausência da Diretora Geral da APV que está em viagem para Montes Claros acompanhando uma 17 

atividade do CBH Verde Grande. Item 2 O presidente do Conselho Fiscal se mostra favorável a aprovação da ata 18 

da 29ª reunião do Conselho Fiscal, porém, pede que seja feita uma consulta via e-mail ao conselheiro Márcio 19 

Pedrosa,  que acompanhou a última reunião, mas não está presente nesta. Com a palavra, Tarcísio Cardoso 20 

demonstra preocupação com a redução que foi feita no número de conselheiros. Entende que a 21 

responsabilidade é muito grande para ser compartilhada por poucas pessoas e sugere o aumento de ao menos 22 

mais 2 conselheiros. João Carlos de Melo explica que qualquer mudança desse tipo implica em alteração no 23 

Regimento Interno, mas que a proposta será levada ao Conselho de Administração. Item 3 a) A Gerente de 24 

Administração e Finanças da Agência Peixe Vivo apresenta as receitas e despesas de investimentos e custeio 25 

dos Contratos de Gestão com ANA e IGAM. Começando pelo Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017 - Velhas, 26 

explica que do total arrecadado na cobrança houve o repasse de apenas R$400.000,00 em 2019 e a receita de 27 

R$14.000.000,00 apresentada na planilha refere-se ao TAC. Explica que a execução foi fantástica, 28 

R$11.294.941,11, sendo R$ 884.897,15 para custeio e o restante investimento. Esclarece que passamos o ano 29 

com saldo positivo e a despesa de custeio ficou dentro do planejado. Em relação ao Contrato de Gestão nº 30 

01/IGAM/2016 - Pará, diz que o único recurso repassado foi de custeio e que quando necessário este recurso 31 

está sendo utilizado também para pagar despesas de investimento. A intenção é fazer o acerto de contas 32 

quando o recurso de investimento for repassado. Alerta que o saldo disponível em conta é de 33 

aproximadamente R$170.000,00 e que se o IGAM não regularizar o repasse é possível que não haja recurso em 34 

conta para cumprir com os compromissos contatuais até o fim de 2020. Ressalta que no caso do Pará o valor da 35 

receita que deveria ser progressivo está estagnado e no caso do Velhas a receita não está sendo reajustada. Em 36 

relação do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – Verde Grande, explica que os recursos ficam em três contas 37 

bancárias distintas por orientação da ANA. Inicia explicando sobre a conta do PTE, exclusiva para desenvolver 38 

dois projetos específicos: Manual Operativo do Plano da Bacia do Verde Grande (MOP) e Incremento da oferta 39 

hídrica (IOH). Explica que 15% do valor disponível para estes projetos podem ser utilizados para pagamento de 40 

despesas de custeio (sem considerar folha de pagamento). Diz que a gestão do recurso do PTE acaba 41 

concorrendo em termos de trabalho operacional com o próprio Contrato de Gestão e, além disso, o esforço 42 
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empenhado neste projeto não é contabilizado no momento da avaliação de desempenho da Agência pelo 43 

Órgão Gestor. Com a palavra, Thiago Campos explica que o MOP já foi concluído e o IOH está em andamento 44 

com execução atual de 50%. Berenice Coutinho finaliza dizendo que para 2020 temos o saldo de 45 

R$1.292.035,05 em conta e as despesa estão estimadas em R$778.160,73. A APV irá tentar negociar com a 46 

ANA a incorporação do saldo final ao custeio da Agência. Sobre a conta de custeio adicional, ressalta que a ANA 47 

vem depositando com regularidade e acabamos o ano com saldo em conta. Há a previsão de recebimento de 48 

R$350.000,00 em 2020. Sobre a conta de investimento, reforça que a arrecadação continua muito baixa. Em 49 

relação em Contrato de Gestão 014/ANA/2010 – São Francisco, diz que os recursos também ficam em contas 50 

distintas: cobrança, adicional e PTE. Explica que em 2018 com a restruturação da Agência houve a demissão de 51 

alguns funcionários e nós viramos o ano com aproximadamente R$500.000,00 negativos em termos 52 

orçamentários. A ANA ficou de repassar um recurso adicional de cerca de R$1.200.000,00 em 2019, mas 53 

passou apenas R$700.000,00. Por este motivo novamente há um saldo negativo ao final de 2019 54 

(R$478.570,15). Em seguida, inicia a explicação sobre a conta de custeio adicional. Foi recebido o valor de 55 

R$782.000,00, totalmente gasto com a folha de pagamento e seus impostos. Em relação à conta da cobrança, 56 

informa que foi recebido R$33.000.000,00, sendo que dois repasses foram feitos no final de dezembro. Em 57 

relação do custeio explica que o saldo negativo falado anteriormente será absorvido em 2020. Informa que 58 

houve um problema na execução em 2019 que culminou na nota baixa recebida pela Agência na avaliação da 59 

ANA. Justifica que ações judiciais impediram o prosseguimento de 2 importantes projetos que totalizam 60 

investimentos da ordem de R$7.000.000,00. Além disso, a Agência Peixe Vivo propôs à Diretoria Colegiada do 61 

CBHSF a publicação de um chamamento público para a execução de projetos específicos para a região do 62 

semiárido da bacia hidrográfica do rio São Francisco, no valor total de R$8.000.000,00, porém o chamamento 63 

foi cancelado por solicitação do CBHSF que optou por reavaliar os critérios, prejudicando assim a execução. 64 

Sobre o PTE, Berenice Coutinho diz que foi transportado de 2018 um saldo de mais de R$4.000.000,00 para 65 

investimento em um projeto específico na região do Baixo SF. A ANA atrasou o início do projeto, que já está 66 

licitado, e APV cogitou, inclusive, a devolução do recurso para o Órgão Gestor. Com a palavra, José Pereira, 67 

comenta que a contabilidade faz um acompanhamento das contas da Agência semanalmente, fechamento 68 

mensal e outro trimestral que é submetido à avalição da Auditoria Independente. Ao final, as informações são 69 

consolidadas para a prestação de contas. Ressalta que o processo de fiscalização e acompanhamento contábil é 70 

muito intenso e cotidiano. Tarcísio Cardoso parabeniza o material encaminhado pela Agência Peixe Vivo que 71 

facilita o entendimento pelos conselheiros. Ressalta que o envio dos dados trimestrais propicia a familiarização 72 

das informações e o entendimento do todo para a aprovação das contas consolidadas. Na sequência, Luana 73 

Borges informa que em dezembro foi emitido relatório da auditoria independente com a aprovação das contas, 74 

decorrentes de um trabalho de um ano. Ressalta que a auditoria não avalia apenas as contas contábeis, mas 75 

também folha de pagamento, processos de contratações, entre outros. b) Berenice Coutinho explana 76 

rapidamente sobre o resultado da execução do orçamento do custeio da Agência Peixe Vivo do exercício 2019, 77 

pois os dados já haviam sido melhor detalhados nos relatórios financeiros. Na sequência, Thiago Campos 78 

apresenta uma carteira de projetos com o objetivo de melhorar a execução a partir de 2020. Explica que há 79 

uma projeção de investimento de no mínimo R$38.000.000,00. Tarcísio Cardoso elogia a postura da Agência 80 

em não se acomodar e buscar a melhora da execução c) Em seguida, Luana Borges conclui dizendo que as 81 

demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício de 2019, apresentam adequadamente, em todos 82 

os aspectos, a posição patrimonial e financeira da Agência Peixe Vivo, em 31 de dezembro de 2019, estando 83 

apta à aprovação pelos órgãos competentes. Finalmente, o Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo emite 84 
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parecer que recomenda a aprovação das contas. “PARECER Nº 14 de 03 de março de 2020 - CONSELHO FISCAL. 85 

Aos 3 dias do mês de março de 2020 às 9h, na sede da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe 86 

Vivo, inscrita sob o CNPJ nº 09.226.288/0001-91, com sede na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar - Centro, Belo 87 

Horizonte – MG, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir Parecer a 88 

respeito das contas consolidadas da Agência Peixe Vivo, no período compreendido entre 01.01.2019 a 89 

31.12.2019. Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado 90 

de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação. Após análise documental e 91 

esclarecimentos por parte da Gerente de Administração e Finanças da Agência Peixe Vivo, do Contador da 92 

Entidade, Sr. José Pereira de Azevedo (Conafe Contabilidade, Auditoria e Consultoria Ltda., inscrita sob o CNPJ 93 

06.079.056/0001-60, com sede na Rua Artur Itabirano, 77 – São José, Belo Horizonte – MG); do parecer da 94 

Auditora Independente, Sra. Regiane Márcia dos Reis (Reis & Reis Auditores Associados, inscrita sob o CNPJ nº 95 

06.997.348/0001-81, com sede na Rua da Bahia, nº 1004, sala 904 – Centro, Belo Horizonte – MG), os membros 96 

do Conselho Fiscal recomendam, a partir do Parecer apresentado em anexo pela auditoria independente, a 97 

aprovação das contas do exercício 2019 na Assembleia Geral. E por ser verdade, emitem o presente Parecer. 98 

Belo Horizonte, 03 de março de 2020. João Carlos de Melo, Presidente. Tarcísio de Paula Cardoso, Membro 99 

Titular. Renato Júnio Constâncio, Membro 2º Suplente em exercício da titularidade.” Item 5 – Encerramento. 100 

Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 101 

após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal e Secretária ad hoc. 102 
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João Carlos de Melo 105 

Presidente do Conselho Fiscal 106 
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Berenice Coutinho Malheiros dos Santos  109 

Secretária ad hoc 110 


