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Aos dezessete dias do mês de outubro de 2022, às 09 horas, os membros do Conselho Fiscal da 1 

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

videoconferência, através da plataforma Google Meet (link: https:// meet.google.com/nzj-scyc-mfu ) 3 

para participarem da 39ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (CF). Participaram os seguintes 4 

conselheiros titulares: André Amaral Horta, representando a Associação Brasileira de Engenharia 5 

Sanitária e Ambiental (ABES); Renato Júnio Constâncio, representando a CEMIG. Participaram 6 

também: Célia Maria Brandão Froes, Berenice Coutinho, Simone dos Santos Reis, Taís Guimarães 7 

e Alcione Santos, pela Agência Peixe Vivo; José Pereira Azevedo pela Contabilidade Conafe e 8 

Regiane Reis da Reis e Reis Auditores. Pauta da reunião: item 1. Abertura e verificação de quórum; 9 

item 2. Aprovação da Ata da 38ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 11 de maio de 10 

2022; item 3. Aprovação da Ata da 4ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 17 11 

de maio de 2022; item 4. Apresentação dos relatórios financeiros dos contratos de gestão do IGAM 12 

e ANA, período de janeiro a junho de 2022; item 5. Assuntos Gerais; item 6. Encerramento.  Item 13 

1. Abertura e verificação de quórum – Após confirmação de quórum, o presidente do Conselho 14 

Fiscal, André Amaral Horta declara aberta a 39ª reunião do Conselho Fiscal.  Item 2. Aprovação da 15 

Ata da 38ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 11 de maio de 2022. Após projeção 16 

das páginas da Ata e menção da contribuição de Taís Guimarães, coordenadora jurídica da APV, 17 

Simone Reis, gerente de gestão estratégica da APV, informa que na sexta página ainda consta o 18 

nome do Márcio Tadeu Pedrosa representante da ABES pois na época era o Presidente do 19 

Conselho Fiscal. Não havendo manifestação contrária, André Horta declara aprovada a 38ª reunião 20 

ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 11 de maio de 2022. Item 3. Aprovação da Ata da 4ª 21 

reunião extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 17 de maio de 2022. Após projeção das 22 

páginas da Ata e, não havendo manifestação de contribuição dos membros do conselho é declarada 23 

aprovada a Ata da 4ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 17 de maio de 2022. 24 

Item 4. Apresentação dos relatórios financeiros dos Contratos de Gestão do IGAM e ANA, período 25 

de janeiro a junho de 2022. Berenice Coutinho, gerente de administração e finanças da Agência 26 

Peixe Vivo, apresenta o relatório de gestão financeira informando incialmente sobre a execução 27 

positiva do São Francisco em relação ao investimento e contenção de custeio. Relata que a 28 

prestação de contas do contrato de gestão do Verde Grande foi aprovada apenas em outubro pela 29 

Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA), por isso a APV não possuía dados 30 

suficientes para emissão do relatório.  Na sequência, apresenta o relatório gerencial das 31 

demonstrações financeiras do período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2022 do São Francisco 32 

equivalente ao somatório da categoria recursos de cobrança na importância de cento e trinta e nove 33 

milhões de reais. Apresenta as despesas que ocorreram na categoria do custeio 7,5%, total de um 34 

milhão de reais. Ressalta que o cumprimento da previsão de gastos já é visualizado em seis meses. 35 

https://drive.google.com/file/d/1efbOBFHXg9en6XESDsPHUIcyqhLPmBSv/view?usp=drive_web
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Esclarece que o investimento positivo no semestre decorre da soma entre custeio e investimento 36 

totalizando vinte milhões de reais e demonstra que até 31 de agosto foi alcançado vinte e nove 37 

milhões de reais de execução. Célia Maria Brandão Froes, diretora geral da APV, complementa 38 

dizendo que a meta de execução no contrato de gestão no Rio São Francisco no ano de 2022 é de 39 

trinta e dois milhões de reais, porém a arrecadação prevista é na faixa de trinta e oito milhões de 40 

reais sendo que até agosto de 2022 foi executado um total de vinte e oito milhões de reais. Ressalta 41 

o desempenho positivo com o alcance das metas e o benefício com os investimentos para a bacia. 42 

Destaca a importância do Comitê ter se conscientizado que o investimento em saneamento acarreta 43 

melhorias ambientais para a bacia, além dos projetos de recuperação ambiental. Informa que 44 

principalmente a partir de 2023 haverá desembolsos maiores para projetos básicos e executivos de 45 

esgotamento sanitário nas quatro regiões das bacias com programas de saneamento rural (fossas 46 

agroecológicas) sendo que no dia 16 de outubro de 2022 foi publicado o primeiro chamamento para 47 

as respectivas regiões da bacia (alto, médio, submédio e baixo). Fala que este projeto tem foco no 48 

saneamento das comunidades tradicionais totalizando 40 comunidades carentes habilitadas. 49 

Comunica que ainda em 2022 haverá chamamento público para repassar recursos via Caixa 50 

Econômica Federal para alguns municípios para projetos de saneamento, principalmente o 51 

esgotamento sanitário. Explica que essas notícias potencializam os investimentos na melhoria em 52 

quantidade e qualidade da água na bacia. Berenice Coutinho retoma a palavra e ressalta a 53 

importância de o conselho fiscal ter conhecimento da prestação de contas no São Francisco que 54 

em termos contábeis já foi aprovada e que a parte técnica está em finalização aguardando apenas 55 

o parecer da auditoria e que a prestação de contas em termos contábil e técnico do Verde Grande 56 

estão totalmente aprovadas. Explica que no Verde Grande foram recebidos quatrocentos e 57 

dezenove mil reais e que anteriormente todo o custeio era através do recurso de cobrança e agora 58 

o dinheiro da cobrança foi devolvido para a ANA e que estão sendo feitos os devidos ajustes para 59 

apresentação na reunião do terceiro trimestre. André Horta compactua com o relato de Célia Froes 60 

em relação a importância das ações socioambientais, sendo os investimentos em saneamento com 61 

foco na coleta e tratamento de esgoto medidas impactantes para a bacia. Berenice Coutinho 62 

apresenta o relatório financeiro do Velhas. Informa que está sendo utilizado o recurso da fonte de 63 

cobrança de investimento para custeio devido ausência do repasse por parte do IGAM, porém o 64 

valor será reposto até o final de 2022. Ressalta que financeiramente existe o recurso e somente 65 

está negativo porque o IGAM não fez o repasse do custeio.  As despesas de custeio no Velhas 66 

totalizam quatrocentos e oitenta e um mil reais reforçando que esta receita ainda não foi recebida. 67 

Demonstra ainda um saldo apurado de cento e setenta mil reais negativo sendo que até o final de 68 

2023 espera-se que este valor seja zerado, mesmo não ocorrendo o superávit. A aprovação das 69 

prestações de conta no Velhas ainda está sem conclusão. Na sequência, Berenice Coutinho 70 
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apresenta o relatório financeiro do Pará e informa que este está tranquilo em termos de custeio e 71 

que o ano de 2022 será encerrado com superávit. Informa o somatório das receitas de oito milhões 72 

de reais, total de gasto com recurso de custeio de cento e onze mil reais acompanhando o 73 

investimento em processo de acordo com a evolução do planejamento do Comitê e saldo 74 

orçamentário de trezentos e doze mil reais. Célia Fróes contextualiza que até 2021 os boletos de 75 

cobrança eram emitidos no mesmo ano do uso da água por parte do usuário, sendo que o IGAM 76 

fazia o cálculo da média prevista de uso e emitia o boleto. Já com a nova deliberação do Conselho 77 

Estadual de Recursos Hídricos, este procedimento foi alterado e instituído a cobrança no ano 78 

seguinte. Explica que o cálculo do que foi utilizado pelo usuário no ano anterior é realizado 79 

posteriormente e o boleto é emitido nos meses julho, agosto, setembro e outubro, totalizando quatro 80 

boletos no ano sendo opcional o parcelamento ou não para o usuário. Para este procedimento 81 

ocorrer foi necessária uma transição com adiantamento da Copasa e da Vale para ter condições da 82 

APV ter recurso para o custeio, já que atualmente não tem o repasse imediato do IGAM. Ressalta 83 

que para o investimento (92,5%) ainda há recurso em conta. Informa que é o primeiro ano desta 84 

nova metodologia instituída pelo estado e que os primeiros boletos foram emitidos em agosto e 85 

agora foram repassadas dois milhões de reais dos três milhões de reais previstos, informação 86 

reiterada por Berenice Coutinho. Célia Fróes explica ainda que foi acordado com o IGAM que a APV 87 

vai utilizar emprestado o dinheiro dos 92,5% para custeio e quando regularizar o repasse, será feita 88 

a conciliação para normalizar a situação podendo ocorrer até o final do ano. Reforça que ainda não 89 

sabe se será suficiente pelo desconhecimento do repasse, porém acredita que por ser um 90 

procedimento novo até o final do ano será repassado mais recursos. Explica que tal procedimento 91 

não coloca em risco o contrato porque o investimento está como planejado. Destaca que o Comitê 92 

da Bacia do Rio das Velhas tem características distintas do São Francisco, porém tem sido feita 93 

tentativas de utilização de programas para não centralizar nas linhas de mobilização social e 94 

educação que, embora seja algo bom, não traz benefícios em termos de qualidade e quantidade 95 

para a bacia de forma direta. Por isso a importância do programa que por ter característica perene 96 

pode trazer resultados mais positivos para a bacia. A linha de programas vale tanto para o Velhas 97 

como para o Pará. Os membros do conselho informaram não ter dúvidas em relação ao relatório 98 

apresentando. André Horta e Renato Constâncio ressaltam que não há dúvidas do que foi 99 

explanado e desta forma não foram necessários os esclarecimentos dos representantes da 100 

contabilidade e auditoria. Simone Reis agradece e ressalta a importância da presença de José 101 

Pereira Azevedo e Regiane Reis e os convida para continuar participando da reunião. Os demais 102 

membros agradecem a participação. Simone Reis pergunta sobre pontos a serem levantados com 103 

os demais conselheiros e André Horta diz que na sua primeira reunião ordinária como presidente 104 

gostaria de avaliar a data da próxima reunião já confirmando a sua aprovação. Aproveita para falar 105 
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da realização de reunião presencial, além da virtual para melhor aproximação dos membros. Renato 106 

Constâncio demonstra interesse no formato virtual deixando claro a importância do encontro 107 

presencial ocasionalmente. Célia Fróes informa que pelo estatuto da Agência Peixe Vivo é 108 

necessário cumprir quatro reuniões ordinárias por ano, sendo a de 17 de outubro de 2022 a terceira 109 

do ano, faltando uma com previsão para o dia 05 de dezembro de 2022. Sugere que esta poderia 110 

ser presencial com possível confraternização e participação de todos os membros conforme 111 

disponibilidade. Continua indicando que pelo menos uma reunião ordinária seja realizada 112 

presencialmente durante o ano já constando no calendário de 2023 que será aprovado pelos 113 

membros na reunião do dia 05 de dezembro de 2022. André Horta e Renato Constâncio 114 

compartilham da sugestão. Célia Fróes ainda reforça a importância de reuniões extraordinárias ao 115 

longo do ano de acordo com a necessidade. Simone Reis esclarece sobre a forma híbrida e Célia 116 

Fróes destaca mais uma vez a importância de ter pelo menos uma reunião no formato totalmente 117 

presencial. Todos os membros concordam de acordo com a disponibilidade individual e estão 118 

cientes que a tabela da copa do mundo não vai comprometer a reunião do dia 05 de dezembro de 119 

2022. Taís Guimarães retifica que pelo estatuto da APV as reuniões do conselho devem ocorrer 120 

ordinariamente com periodicidade de três meses podendo ser quatro reuniões por ano, porém no 121 

dia 05 de dezembro não vai gerar o intervalo recomendado a não ser que seja convocada de forma 122 

extraordinária. Célia Fróes pergunta a Taís Guimarães se é obrigatoriamente três meses. Taís 123 

Guimarães explica que é ordinariamente a cada três meses e que este intervalo entre as reuniões 124 

deve ser respeitado e desta forma para totalizar quatro reuniões a do dia 05 de dezembro pode ser 125 

extraordinária. Célia Fróes continua questionando se as quatro reuniões ordinárias não estariam 126 

sendo concluídas considerando a informação passada e Taís Guimarães diz que seria para manter 127 

a frequência de tratar dos assuntos dentro do ano sem a obrigatoriedade de ocorrer quatro reuniões 128 

por ano já que o estabelecido é que ocorra a cada três meses de acordo com o estatuto. Célia Fróes 129 

diz que as informações passadas ainda não estão esclarecidas e Taís Guimarães diz que tem que 130 

ocorrer a cada três meses ordinariamente e que coincidentemente totalizam quatro reuniões por 131 

ano não existindo obrigatoriedade de quatro reuniões por ano. Célia Fróes demonstra ciência que 132 

a reunião atual está ocorrendo no intervalo de cinco meses e que não é permitido apenas a 133 

ocorrência com menos de três meses e confirma que a reunião do dia 05 de dezembro de 2022 134 

será extraordinária a não ser que os demais membros queiram realizar de forma ordinária no dia 135 

dezenove de dezembro. André Horta sugere nomear a reunião do dia 05 de dezembro de 2022 136 

como extraordinária visando cumprir os itens da pauta relativos ao mês e que a data após o dia 17 137 

de janeiro de 2023, data que completa os três meses, seja a reunião ordinária com as obrigações 138 

de pauta já cumpridas. De comum acordo fica definida a reunião no dia 05 de dezembro de 2022, 139 

às 09h00, presencial sendo extraordinária e que a definição do calendário da reunião ordinária seja 140 
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ORIGINAL ASSINADO 

definida nesta data. Não há necessidade de ser no início do mês de janeiro por não ter dados 141 

suficientes do quarto trimestre para apresentação. Item 5. Assuntos Gerais – Não houve 142 

contribuições para Assuntos Gerais. Item 6. Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, André 143 

Amaral Horta encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada pelos 144 

presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal presente na reunião e Secretária ad 145 

hoc. 146 

 147 
André Amaral Horta 148 

Presidente do Conselho Fiscal 149 
Representante ABES 150 

Simone dos Santos Reis  151 
Secretária ad hoc 152 


