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Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo 

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal  

23 de junho de 2017 

Aos 23 dias do mês de junho de 2017, às 10 horas, o Sr. Odorico Pereira de Araújo, abriu a 21ª Reunião 1 

Ordinária do Conselho Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - 2 

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

seguintes conselheiros titulares: Odorico Pereira de Araújo - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de 4 

Minas Gerais; Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA - Associação Comunitária dos Chacareiros do 5 

Maravilha e Maria de Fátima Guimarães Gouvêa – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 6 

ABES. Participaram também: Célia Fróes, Rúbia Mansur, Berenice Coutinho e Clara Rocha – Agência Peixe Vivo, 7 

Luiza Baggio – Comunicação (Tanto Expresso). Os membros Francesco Reale e João Eudes Pereira justificaram 8 

ausência. O Sr. Odorico Pereira, Presidente do Conselho, constatou o quórum, e indicou Célia Fróes, como 9 

secretária ad hoc desta reunião, e posteriormente, fez a leitura dos pontos de pauta: Item 1 - Abertura e 10 

verificação de quórum. Item 2 - Informes: a) Situação sobre a renovação da equiparação da Agência Peixe Vivo 11 

para as funções de agência do CBH Velhas; b) Situação da cobrança na bacia hidrográfica do rio Pará; c) 12 

Situação do contrato de gestão do CBH Verde Grande; d) Situação da parceria para apoio da Agência Peixe Vivo 13 

ao CBH Paraopeba; Item 3 – Aprovação da ata da 20ª reunião do CF realizada em 03/02/2017; Item 4 – 14 

Apresentação da execução dos contratos de gestão período de janeiro a abril de 2017, a) Resultados: receitas e 15 

despesas de investimentos e custeio do Contrato de Gestão ANA; b) Resultados: receitas e despesas de 16 

investimentos e custeio do Contrato de Gestão IGAM; c) Resultado do Planejamento do custeio da Agência 17 

Peixe Vivo; Item 5 – Encerramento. Na sequência, Sr. Odorico Araújo passa a palavra para Célia Fróes para dar 18 

os informes. Item 2 a) Célia Fróes explica que a equiparação com o CBH rio das Velhas encerra junto com o 19 

prazo do Contrato de Gestão, cujo prazo máximo é de cinco anos. Diz que o CBH Rio das Velhas já sinalizou a 20 

manutenção da Agência Peixe Vivo, sendo que a deliberação do comitê para aprovação da manutenção da 21 

Agência, deverá ser aprovada na próxima reunião plenária do CBH Rio das Velhas, na sequência a deliberação 22 

será encaminhada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais – CERH/MG. b) Informa a 23 

situação da cobrança na bacia do Pará. Diz que primeira parcela já foi arrecadada, totalizando cerca de 24 

setecentos mil reais, porém o recurso não foi repassado. c) Na sequência fala sobre a situação do contrato de 25 

gestão do CBH Verde Grande. Informa que a Agência Peixe Vivo já é entidade delegatária do Comitê do Verde 26 

Grande, sendo que a minuta do Contrato de Gestão a ser firmado com a Agência Nacional de Águas – ANA está 27 

no jurídico da ANA. Diz que o recurso da cobrança deverá ser acessado apenas em 2018, sendo que a ANA irá 28 

repassar um recurso adicional para dar sustentação ao trabalho de secretaria executiva do CBH Verde Grande, 29 

já que os recursos da cobrança não serão suficientes. Informa que ontem esteve em Montes Claros e reunião 30 

com  o presidente do CBH Verde Grande e o promotor de justiça da região, Dr. Lucas, para busca de TACs. Os 31 

recursos do TAC não podem pagar o custeio, mas poderá arcar com necessidades do comitê, como por 32 

exemplo, equipamentos, móveis, etc. d) Sobre a parceria para apoio da Agência Peixe Vivo ao CBH do Rio 33 

Paraopeba, a diretora geral da Agência Peixe Vivo informa que a prefeitura de Betim cedeu um imóvel para 34 

sediar o escritório do comitê, porém não tem funcionário, telefone, etc. Neste sentido há uma proposta de 35 

parceria com os usuários do comitê para aportar recursos para viabilizar o funcionamento do CBH. Informa 36 

também que o Plano de Recursos Hídricos da Bacia está em licitação no IGAM e diz que irá reunir com o 37 

promotor de justiça da bacia para negociação de TACs. Na sequência, pede para incluir um informe que não 38 

estava na pauta, passa a palavra para Berenice Coutinho, diretora de administração e finanças da Agência Peixe 39 

Vivo que informa que a receita federal, através de uma instrução normativa, fez uma revisão em relação ao 40 

Código de atividade econômica em que estávamos na alíquota de 1% e passamos para a alíquota de 2%. Porém 41 

a receita não avisou sobre a alteração, e solicitou que a Agência pagasse retroativo desde 2013. Fala que a 42 

Agência não contava com essa despesa. Informa que para o funcionário não houve nenhuma alteração. A 43 

alíquota voltou a ser 1% em 2016, então a Agência deve pagar a diferença da alíquota de 2013 a 2015. O 44 

pagamento será parcelado em 35 vezes. O total devido é de 91 mil, 70 mil a agência irá arcar e as multas e 45 

juros as empresas que prestaram serviço de contabilidade para Agência irão pagar.  Fala ainda que fará uma 46 

nota técnica, para documentar a despesa; como uma memória de cálculo. O Conselho Fiscal aprovou a fora que 47 

a Agência lidou com a nova despesa. Item 4 - Em seguida, Célia Fróes apresenta a execução dos contratos de 48 
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gestão período de janeiro a abril de 2017. Em relação ao CG ANA, diz que o repasse não tem sido regular, mas 49 

tem acontecido (Recursos repassados até 30 de abril de 2017: R$ 9.040.334,52 – repasses do exercício de 2017, 50 

resíduos de 2015 e 2016 e repasse adicional do 7,5% de 2016). Em relação ao CG IGAM, o Estado repassou em 51 

2017 parte complementar do 4º trimestre de 2015 (92,5%) e do 1ª trimestre de 2016 totalizando R$ 52 

3.225.095,34.  O Conselho Fiscal sugere que nas próximas apresentações, nas planilhas se separe os encargos 53 

trabalhistas. Item 5. O presidente do Conselho Fiscal sugere que a próxima reunião do Conselho seja realizada 54 

no final de agosto, em que se dará também a eleição do novo presidente do Conselho Fiscal, já que seu 55 

mandato se encerra em 02 de setembro de 2017. O mesmo agradeceu a presença de todos e encerrou a 56 

reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo 57 

Presidente e pela secretária ad hoc. 58 
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