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Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo 

Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal  

17 de maio de 2022 

ORIGINAL ASSINADA 

Aos dezessete dias do mês de maio de 2022, às 14 horas, os membros do Conselho Fiscal da Agência de 1 
Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo reuniram-se por meio de videoconferência, através da 2 
plataforma Google Meet (link: https:// meet.google.com/kzu-nsqb-wca ), para participarem da 4ª Reunião 3 
Extraordinária do Conselho de Fiscal (CF). Participaram os seguintes conselheiros titulares: André 4 
Amaral Horta, representando a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); Tarcísio de 5 
Paula Cardoso, representando a Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA). 6 
Participaram também: Berenice Coutinho; Rúbia Santos Barbosa Mansur, Simone dos Santos Reis, Thiago 7 
Batista Campos e Daniel Brito pela Agência Peixe Vivo. A pauta da reunião: item 1. Abertura e verificação de 8 
quórum; item 2. Eleição do presidente do Conselho Fiscal; item 3. Assuntos Gerais e item 4. Encerramento. 9 
Com a palavra Simone Reis dá boas-vindas a todos e projeta a convocatória da quarta reunião extraordinária 10 
do Conselho Fiscal. Contextualiza que a composição atual do Conselho Fiscal são três membros titulares, a 11 
saber:  Márcio Tadeu Pedrosa; Tarcísio de Paula Cardoso e Renato Júnio Constâncio que não está 12 
participando da atual reunião, por questões pessoais e imprevistos. Informa que em onze de maio de 2022, 13 
Márcio Tadeu Pedrosa, Presidente do Conselho Fiscal, representante da ABES, solicitou afastamento do 14 
Conselho Fiscal e a partir do dia 12 de maio de 2022, André Amaral Horta substituiu a representação da ABES, 15 
no Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo. Comunica que se faz necessária a eleição do novo presidente do 16 
Conselho Fiscal para o novo mandato. Após contatação do quórum, informa que Márcio Tadeu Pedrosa está 17 
participando enquanto convidado de honra. Comunica também, que seguindo orientações de Tais Guimarães, 18 
assessora jurídica da APV, a gerente de gestão estratégica poderá presidir a quarta reunião extraordinária do 19 
Conselho Fiscal, por ser a Secretária Ad hoc, até a confirmação da eleição do novo presidente do CF, caso os 20 
conselheiros concordem. Não havendo manifestação contrária, Simone Reis declara aberta a quarta reunião 21 
extraordinária do Conselho Fiscal, às 14h em primeira convocação e informa que há dois candidatos para o 22 
cargo de presidente do Conselho Fiscal; Professor Tarcísio Cardoso representando a ACOMCHAMA e André 23 
Amaral Horta representando a ABES Minas Gerais. Tarcísio Cardoso se posiciona e diz que será muito 24 
interessante se o André Amaral Horta assumisse essa presidência, primeiro porque tem a competência 25 
necessária para exercer o cargo e segundo porque contribuirá com mais dinamismo nas atividades do 26 
Conselho. Declara seu parecer favorável para que André Amaral Horta assuma a frente do Conselho Fiscal. 27 
Simone Reis solicita que André Amaral Horta declare seu voto para presidência do CF. André Amaral Horta diz 28 
que se candidata ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal e que considera esse momento como um 29 
consenso entre ele e Tarcísio Cardoso. Ressalta que está muito lisonjeado com a confiança depositada e que 30 
dedicará para exercer com excelência a Presidência do Conselho Fiscal.  Declara que Tarcísio Cardoso tem 31 
total preferência, mas se considerar que essa oxigenação vai ser benéfica assumirá a presidência com muito 32 
orgulho de participar da história da Agência Peixe Vivo. Tarcísio Cardoso confirma que o voto é para que André 33 
Amaral Horta assuma a presidência do CF. Simone Reis contabiliza os votos e declara André Amaral Horta 34 
como novo presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo até 30 de outubro de 2025. André Amaral 35 
Horta agradece e reitera que não poupara esforços para desempenhar um excelente mandato. Márcio Pedrosa 36 
e Tarcísio Cardoso parabenizam André Amaral Horta e se disponibilizam para qualquer apoio necessário. 37 
Simone Reis agradece a Márcio Pedrosa por todo trabalho desenvolvido de forma brilhante com muita 38 
dedicação na Agência Peixe Vivo. Tarcísio Cardoso lembra que a dedicação e o profissionalismo de Marcio 39 
Pedrosa foram fundamentais para cumprir todos os compromissos do Conselho Fiscal até onze de maio de 40 
2022. Berenice Coutinho diz que a participação de Márcio Pedrosa no Conselho Fiscal foi muito importante e 41 
que reforça seu reconhecimento, porque foi uma fase de transição administrada com sabedoria pelo Márcio 42 
Pedrosa. Tais Guimarães reforça que Márcio Pedrosa proveu todo suporte que o Conselho Fiscal precisava até 43 
então. Márcio Pedrosa agradece todo apoio recebido dos Conselheiros e da equipe APV. Não tendo mais 44 
assuntos a tratar, Simone Reis encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada 45 
pelos presentes, será assinada pelo presidente do Conselheiro Fiscal, Sr. André Horta e Simone Reis, 46 
Secretária ad hoc. 47 
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