
 
 
 
 

 
 

 1 

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo 

Ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

24 de março de 2022 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2022, às 08h30, os membros do Conselho de Administração da 1 

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo, reuniram-se por meio de videoconferência, através 2 

da plataforma Google Meet (link: https://meet.google.com/iza-wkgu-gra) para participarem da 37ª Reunião 3 

Ordinária do Conselho de Administração. Participaram os seguintes conselheiros: Nelson Cunha Guimarães, 4 

representando a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Deivid Lucas de Oliveira, representando 5 

a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); Gilberto Tiepolo, representando a The Nature 6 

Conservancy (TNC); Gustavo Henrique Costa Simões, representando a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e 7 

Cachoeira; Francisca de Paula Martins, representando a Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios (ADAO); 8 

Valter Cunha Cunha e José de Castro Procópio, como membro independente. Participaram também: Márcio 9 

Tadeu Pedrosa, Presidente do Conselho Fiscal da APV e André Horta da Associação Brasileira de Engenharia 10 

Sanitária e Ambiental (ABES); Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Simone dos 11 

Santos Reis, Rúbia Santos Barbosa Mansur, Thiago Campos, Tais Passos Guimarães e Daniel Brito como 12 

representantes da Agência Peixe Vivo, Luiza Bagio, como representante da empresa de comunicação, TANTO 13 

DESIGN LTDA e José Pereira Azevedo representando a Contabilidade Conafe. O presidente do Conselho de 14 

Administração, Nelson Guimarães assume os trabalhos, dá boas-vindas a todos, após a verificação do quórum, 15 

faz a leitura da seguinte pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2 – Informe sobre avaliação dos 16 

Relatórios de Gestão dos Comitês dos rios São Francisco e Verde Grande Item 3 -  Aprovação da ata da 36ª 17 

reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 07 de dezembro de 2021  Item 4 – Prestação de 18 

contas dos Contratos de Gestão IGAM nº 003/2017 (CBH Rio das Velhas) e nº 001/2016 (CBH rio Pará), exercício 19 

2021  Item 5 – Planejamento orçamentário do custeio da Agência Peixe Vivo para o exercício de 2022 Item 6 - 20 

Proposições de datas para as próximas reuniões ordinárias. Item 7 Assuntos Gerais.  Item 8 - Encerramento. Item 21 

1. Abertura e verificação de quórum: Nelson Guimarães após confirmação de quórum, declara aberta a reunião. 22 

Item 2 - Informe sobre avaliação dos Relatórios de Gestão dos Comitês dos rios São Francisco e Verde Grande: 23 

Célia Fróes cumprimenta a todos e informa que os relatórios de Gestão são apresentados anualmente para os 24 

órgãos gestores, com a execução do exercício anterior. Explica que no caso dos contratos de gestão da Bacia do 25 

Rio São Francisco e Verde Grande, o prazo para envio para a ANA é até 30 de janeiro e no caso dos contratos de 26 

gestão com o IGAM o prazo é até 30 de março.  Informa que a ANA já avaliou os relatórios enviados e a 27 

pontuação da Agência Peixe Vivo foi de 96 pontos, o que significa uma ótima execução e performance. Detalha 28 

que são sete indicadores,  os dois primeiros indicadores avaliam a capacidade da Agência de executar o papel de 29 

secretaria executiva em atendimento às demandas do Comitê; como: organização de eventos e reuniões, 30 

mobilização, convocações e viagens; O terceiro indicador diz respeito à matriz de prioridades para execuções até 31 

2025; O quarto indicador é referente ao desembolso financeiro das atividades finalísticas ( 92,5%) que é a 32 

execução dos projetos, a meta foi cumprida, com a e execução de cerca de vinte e oito milhões. O quinto 33 

indicador é o desembolso global que soma 92,5% com 7,5%, meta, 100% cumprida. O sexto indicador é referente 34 

à taxa de administração para medir a eficiência da Agência em operacionalizar a execução das atividades 35 

finalísticas com o menor custo possível, dentro dos 7,5%. Meta cumprida. O sétimo indicador referente ao 36 

atendimento às recomendações da auditoria, não atingimos a meta total. A auditoria da ANA faz anualmente um 37 

plano de ação com as recomendações, em 2021 tínhamos que lançar todas as informações sobre o plano de ação 38 

em um sistema que se chama E-aud do TCU, um sistema não amigável com muita inconsistência. Os lançamentos 39 

efetuados pela Agência não foram recepcionados pela ANA, o prejudicou não a APV, mas todas as entidades 40 

delegatárias, como AGEVAP, ABHA, PCJ. Mesmo com recurso apresentado a ANA, o auditor chefe reconheceu o 41 

erro, mas não alterou a pontuação. Contudo isso não é significativo porque o conceito se mantém ótimo. No 42 

contrato Verde Grande foi a mesma situação. Então, para os contratos de gestão dos comitês dos rios São 43 
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Francisco e Verde Grande, obtivemos o mesmo conceito. Valter Cunha pergunta se a nota foi a mesma para os 44 

dois contratos? Célia responde que foi mesma nota, total de 96 pontos, um conceito ótimo. Nelson Cunha 45 

Guimarães questiona se ótimo é o conceito máximo. Célia Fróes responde que sim. Nelson Cunha Guimarães 46 

cumprimenta toda equipe da Agência Peixe Vivo em nome do Conselho de Administração, declarando que todos 47 

ficam orgulhosos de participarem de todo esse processo através do Conselho. Item 3 - Aprovação da ata da 36ª 48 

reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 07 de dezembro de 2021: Nelson Guimarães 49 

coloca em votação a ata da 36ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 50 

2021. Não havendo manifestação contrária declara a referida ata aprovada. Item 4 – Prestação de contas dos 51 

Contratos de Gestão IGAM nº 003/2017 (CBH Rio das Velhas) e nº 001/2016 (CBH rio Pará), exercício 2021: 52 

Berenice Coutinho, informa que referente ao Contrato do Rio das Velhas finalizou o ano de 2021 com saldo 53 

positivo de custeio na ordem de cento e sessenta mil reais. O repasse foi de nove milhões de reais e explana que 54 

o investimento com os recursos da cobrança na bacia do rio das Velhas, foi de cerca de oito milhões de reais e 55 

que o desafio da Agência Peixe Vivo é no custeio, que deve se manter em 7,5%. Para 2021 foi programado o 56 

custeio de hum milhão e duzentos mil reais e a entidade fechou em hum milhão e setenta e quatro mil reais, 57 

obtendo um saldo de cento e sessenta e quatro mil reais, a partir de um planejamento de despesas adequadas à 58 

realidade. Célia Fróes lembra que na última reunião do Conselho de Administração foi informado sobre o novo 59 

decreto de cobrança do estado que alterou a metodologia de cobrança, o procedimento de cobrança que antes 60 

cobrava no mesmo ano, prevê que agora a cobrança no ano subsequente. Para o IGAM a nova metodologia é 61 

melhor, porque antes a cobrança era baseada numa estimativa e agora será cobrado efetivamente pelo que for 62 

utilizado e por isso a emissão dos boletos será no ano seguinte. Informa que o IGAM aplicou a nova metodologia 63 

em 2021 embora o Decreto tem uma previsão de fazer uma transição em dois anos. Desta forma não teria 64 

recursos para o custeio. O IGAM encontrou uma alternativa fazendo antecipação do pagamento dos dois maiores 65 

pagadores da Bacia que são a Copasa e a VALE, o que foi efetivado. Isso se repetiu na Bacia do Pará. Informa que 66 

a situação só vai regularizar em 2023, porque os boletos são emitidos em julho, agosto, setembro e outubro 67 

então a Agência só terá recurso de cobrança arrecadados a partir de agosto de 2022, mas isso já foi informado e 68 

formalizado para o IGAM, que está buscando alternativas. Tranquiliza os conselheiros, explicando que 69 

financeiramente não terá problema porque tem recursos em conta para pagamentos e que não ultrapassará os 70 

7,5%. Berenice Coutinho continua a apresentação informando que o Contrato do Rio das Velhas finalizou o ano 71 

de 2021 com a inclusão na receita, da multa por rescisão contratual com a empresa Embaúba, no valor de 72 

quarenta e dois mil reais. Célia Fróes explica que a empresa não atendeu com qualidade a prestação de serviço, 73 

então, após a aplicação das sanções de advertências e multa foi necessária a rescisão contratual. Francisca 74 

Martins pergunta como é o processo de substituição quando isto acontece. Célia Fróes explica que quando tem 75 

mais de uma empresa selecionada, a segunda colocada é chamada para assumir e se não tiver empresas 76 

selecionadas, é aberto outro edital. Explica também, que no caso da Embaúba foi aberto novo edital e uma nova 77 

empresa finalizou o trabalho. Tais Guimarães informa que todos os casos de rescisão e multa aplicados pela 78 

Agência que foram questionados na justiça, não foram bem sucedido e todos perderam, o que demonstra um 79 

trabalho bem coerente, equilibrado, que cumpre todas as etapas legais. Em seguida, Berenice Coutinho 80 

apresenta a prestação de contas da bacia do Rio Pará, informando que o resultado da aplicação financeira está 81 

no valor de seis milhões e quinhentos mil reais. As despesas de custeio estão dentro do limite, no valor de 82 

duzentos e dois mil reais e para 2022 carregará o total da receita de custeio em quatrocentos mil reais. A 83 

composição de despesas com investimentos foi de quarenta e cinco mil reais. Célia Fróes explica que no Rio Pará 84 

a cobrança iniciou em 2017, o IGAM inicialmente repassou somente recursos do 7,5% de custeio, dando 85 

sequência em 2018 e 2019. O recurso para projetos dos 92,5% só foram repassados no segundo trimestre de 86 
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2020 e não foi viável fazer uma programação de planejamento para contratar a execução para 2021 sem garantia 87 

e segurança de recurso, então a execução iniciou em 2022 com o projeto de comunicação e o planejamento mais 88 

robusto, estruturante vai ser em 2023, que são os programas de conservação ambiental de área rurais. Em 2022 89 

estão sendo contratados os diagnósticos que vão ser três programas por região na Bacia inteira, tudo isso bem 90 

discutido no âmbito do Comitê da Bacia, em fase de finalizar o primeiro na região do município de Cláudio, 91 

depois terá em Carmo do Cajuru e na região de Pompéu, ou seja, alto médio e baixo da Bacia. Programas que 92 

farão toda a parte de diagnóstico para executar as ações em 2023.Valter Cunha pergunta como estão as s 93 

prestações de contas junto ao IGAM dos últimos 10 anos.  Célia Fróes explica que referente ao contrato de 94 

gestão da bacia do rio Pará, por ser valor baixo, já avaliaram e aprovaram duas prestações de contas, 2017 e 95 

2018. A prestação de contas de 2019 está em análise pelo IGAM. Com relação ao contrato de gestão da bacia do 96 

rio das Velhas, a única prestação de contas aprovada é do ano de 2010. Nelson Cunha Guimarães solicita 97 

agendamento de uma reunião virtual com o IGAM para discutir a questão das prestações de contas. José 98 

Procópio reafirma a necessidade de discutir com o IGAM a referida questão para ações efetivas que solucionará a 99 

prestação de contas junto ao órgão gestor.  Gustavo Simões lembra que o IGAM já foi notificado quanto a 100 

paralização das prestações de contas e pergunta se já teve resposta oficial. Célia Fróes explica que foi enviado ao 101 

Igam um ofício assinado pela Agência Peixe Vivo e Comitê, e como resposta comunicaram a criação de um grupo 102 

de trabalho avaliação das prestações de contas, com uma lista de prioridades e a primeira prioridade seria 103 

resolver os passivos da Bacia do rio Doce. Gustavo Simões diz estar de acordo com o encaminhamento proposto 104 

por Nelson Cunha e se coloca a disposição para participar quando a reunião for agendada junto ao IGAM. Sugere 105 

que após a reunião com o órgão, tenha uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para discussão 106 

de uma ação judicial, caso o IGAM responda evasivamente, porque o risco de cobranças mais a frente é muito 107 

grande. Célia Fróes sugere uma reunião com o Ministério Público antes de entrar com uma ação judicial. Gustavo 108 

Simões concorda com a sugestão. Deivid Oliveira manifesta que está acordo com as colocações apresentadas por 109 

Gustavo Simões. Tais Guimarães complementa que o cenário atual já prova um fundamento para acioná-los na 110 

justiça, da forma como está hoje nessa omissão persistente de uma obrigação institucional já configura uma 111 

ilegalidade e a até uma recusa administrativa. Através desse ofício o IGAM justificou ter outras prioridades, mas é 112 

uma recusa que daria um subsídio para um mandado de segurança. Outro ponto é ter acesso ao resultado da 113 

auditoria operacional do Tribunal de Contas do Estado (TCE), porque temos direito ao acesso destes resultados. 114 

Importante entender por que que eles não divulgaram e não forneceram. Diz que concorda com a reunião como 115 

última tentativa de Conciliação Administrativa. Valter Cunha concorda e participará da reunião junto ao IGAM. 116 

Célia Fróes se propõe a mandar um e-mail para o Sr. Marcelo da Fonseca diretor Geral do IGAM e informa que o 117 

Conselho Fiscal também será convidado para a referida reunião.  Item 5 – Planejamento orçamentário do custeio 118 

da Agência Peixe Vivo para o exercício de 2022: Berenice Coutinho inicia a apresentação pela bacia do rio São 119 

Francisco e informa que a base da receita de todos os contratos não ultrapassam 7,5%. Célia Fróes complementa 120 

que todo o planejamento de custeio é feito baseado na previsão de arrecadação informada pelos órgãos 121 

gestores, tanto pela ANA quanto pelo IGAM.  Esclarece que para montar o planejamento, utiliza o fechamento do 122 

ano, e por isso não consegue fazer esse planejamento em dezembro, aguardando a finalização de toda a 123 

consolidação financeira para ter os dados do que entrou e do saldo, seja positivo ou negativo. Berenice esclarece 124 

que ao longo do ano mensalmente há uma avaliação de como está o desembolso para não extrapolar o que foi 125 

planejado, se houver alguma dificuldade há um remanejamento ao longo do ano. Planejamento que é uma 126 

questão de flexibilidade. Informa que o custo mais alto é de funcionários e os encargos. Apresenta que o valor 127 

total de custeio para o exercício vai ser de dois milhões e oitocentos e vinte mil reais 820, o que está dentro dos 128 

7,5% previsto. Esclarece que a previsão de Receita de três milhões e uma previsão de despesa de dois milhões 129 
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oitocentos mil reais, saldo positivo. Continua a apresentação informando que a arrecadação do Verde Grande é 130 

muito baixa, e que a ANA repassa o custeio do recurso adicional do seu orçamento para essa manutenção. 131 

Informa ainda que este compromisso do recurso adicional será até o final de 2022, porque o Comitê assumiu o 132 

compromisso de implementar a cobrança a partir de 2023, para ter recurso em 2024 na parte mineira. A ANA já 133 

está fazendo um aditivo que está tramitando no jurídico do órgão gestor para repassar recursos para a 134 

manutenção até 2024, no valor de hum milhão e trezentos mil reais, para despesa básica como aluguel e a 135 

estrutura administrativa em Montes Claros. Berenice prossegue informando que na bacia do rio das Velhas, há 136 

previsão é de oitenta e oito mil reais por mês com despesas de custeio. Berenice Coutinho prossegue informando 137 

que para a bacia do Rio Pará tem um saldo de quase quatrocentos mil reais de receita de custeio. Item 6 - 138 

Proposições de datas para as próximas reuniões ordinárias: Simone Reis apresenta as datas das próximas 139 

reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, agendadas para 19/05/2022, 21/09/2022 e 06/12/2022 com aprovação 140 

de todos os conselheiros. item 7. Assuntos Gerais e item 8 – Encerramento, não tendo mais assuntos a tratar, 141 

Nelson Cunha Guimarães, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos 142 

presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária ad hoc. 143 
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Nelson Cunha Guimarães 147 

Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo 148 
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Secretária ad hoc 153 
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