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Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo 

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

16 de Agosto de 2018 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2018, às 09h10m, os membros do Conselho de Administração da 1 
Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da Agência 2 
Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem 3 
da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Participaram os seguintes conselheiros: Luiz Cláudio 4 
de Castro Figueiredo, Nelson Cunha Guimarães, José Nelson de Almeida Machado, Simone Alvarenga Borja, 5 
Márcio Alvarenga Miranda, Jadir Silva de Oliveira e Valter Vilela Cunha. Justificaram ausência: Odorico Pereira 6 
de Araújo e Francisca de Paula Martins. Participaram também: Alberto Simon, Berenice Santos, Célia Fróes e 7 
Diogo Oliveira – Agência Peixe Vivo, Ohana Padilha – TANTO Expresso Comunicação, Ricardo Galeno e Gilberto 8 
Tiepolo – The Nature Conservancy (TNC) e João Carlos de Melo – IBRAM. O presidente em exercício do 9 
Conselho de Administração, Luiz Cláudio de Castro assume os trabalhos, inicia a reunião em primeira 10 
convocação e faz a leitura da seguinte pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2 – Informes: a) 11 
Informe sobre o repasse dos recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Verde 12 
Grande; b) Informe sobre o repasse dos recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios das Velhas e 13 
Pará; c) Atualização do Planejamento Estratégico da Agência Peixe Vivo; d) Sobre reunião realizada com a 14 
Diretoria Colegiada do CBH São Francisco e Diretoria da Agência Peixe Vivo. Item 3 – Aprovação das minutas 15 
das atas da 23ª e 24ª Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 08 de fevereiro de 2018 e 08 de 16 
maio de 2018 respectivamente. Item 4 – Apresentação da Prestação de Contas do primeiro semestre dos 17 
Contratos de Gestão ANA e IGAM. Item 5 – Apresentação de Parceria entre a Agência Peixe Vivo com a TNC 18 
(The Nature Conservancy) - Edital de chamamento do IBAMA – Conversão de Multas Ambientais. Item 6 – 19 
Encerramento. Após leitura da pauta, o Presidente em exercício Luiz Cláudio de Castro passa a palavra para 20 
Célia Fróes. 2.a. A Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes, informa que houve uma mudança na 21 
frequência do repasse na bacia do São Francisco devido à estiagem. Célia diz que inicialmente o Ministério da 22 
Integração repassava todo o valor arrecadado de uma só vez, porém, tal repasse está sendo realizado 23 
mensalmente, tendo a Agência recebido o valor de 13 milhões de reais dos 24 milhões de reais previstos para 24 
2018. Em relação à bacia do Rio Verde Grande, Célia Fróes informa que havia a previsão de repasse dos 25 
recursos da cobrança era de cerca de  300 mil reais por ano, mas também devido à estiagem a arrecadação 26 
caiu bastante e a previsão para 2018 é de  92 mil, tendo sido repassados apenas 13 mil reais até então. A 27 
Agência Nacional de Águas estabeleceu um repasse de adicional de 300 mil reais ao ano à Agência Peixe Vivo, 28 
tendo sido repassados 610 mil reais para os anos de 2017 e 2018, sendo possível a contratação de engenheiro 29 
para dar suporte à equipe técnica, além da locação e montagem de escritório em Montes Claros e contratação 30 
de assistente administrativo. Célia Fróes informa, ainda, que também foi repassado 1 milhão e meio de reais 31 
pela ANA para programas específicos que visam aperfeiçoar a gestão na bacia, sendo 1 milhão de reais 32 
destinados à elaboração do Manual Operativo do Plano de Bacia (MOP) e o restante para elaboração de termo 33 
de referência para a contratação de consultoria para a realização de estudos de melhoria de oferta hídrica na 34 
bacia. 2.b. Célia Fróes informa que em 2017 e nos três primeiros trimestres de 2018 foram arrecadados 3 35 
milhões e meio de reais na bacia do Rio Pará, tendo sido repassados à Agência Peixe Vivo cerca de 130 mil reais 36 
dos 7,5% de custeio, referentes aos três primeiros trimestres de 2017. A Diretora Geral da Agência Peixe Vivo 37 
informa, ainda, que dentro desse valor arrecadado estão previstas a locação e a manutenção da sede do 38 
Comitê, bem como a contratação de funcionários tanto para a sede quanto para a sede da  Agência em Belo 39 
Horizonte. Célia Fróes informa, também, que além da baixa quantia repassada, existe um entendimento 40 
jurídico, ainda não formalizado pelo IGAM, de que os 7,5% também devem custear despesas finalísticas do 41 
Comitê como organização de reuniões plenárias, viagens de conselheiros, mobilização, entre outras atividades 42 
e não somente os gastos operacionais e administrativos. Célia Fróes explica que, diante desse impasse, a 43 
diretora do IGAM, Marília Melo, solicitou apoio das Agências de Bacia para redação de uma proposta de 44 
Decreto que regulamenta o Contrato de Gestão, para que as despesas finalísticas e despesas operacionais / 45 
administrativas fossem bem delimitadas. Célia Fróes informa que o documento foi enviado à Casa Civil e 46 
espera-se que a aprovação se dê ainda neste mandato. Em relação ao repasse dos recursos da cobrança na 47 
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bacia do Rio das Velhas, Célia Fróes informa que foi enviado um ofício ao Secretário Estadual de Meio 48 
Ambiente, Germano Vieira, e à Diretora Geral do IGAM Marília Melo, com aval do CBH Velhas, cobrando pelo 49 
menos o repasse dos 7,5% haja vista o risco do custeio repassado até então ser zerado. Célia informa, ainda, 50 
que a Agência Peixe Vivo tem a receber um total de 20 milhões de reais de custeio e que na resposta do ofício 51 
enviado, o Estado afirma que reconhece a dívida, mas que não há previsão do pagamento. Célia Fróes informa, 52 
também, que recentemente foi informada de que estão empenhados 5 milhões de reais para a bacia do Rio 53 
Doce, cerca de 1 milhão de reais para a bacia do Rio Araguari, 1 milhão e 900 mil reais para a bacia do Rio das 54 
Velhas e 330 mil reais para a bacia do Rio Pará. Diz, ainda, que o repasse de uma maior quantia para a bacia do 55 
Rio Doce se deve ao fato de que o IBIO entrou com ação judicial vitoriosa requerendo os recursos provenientes 56 
da cobrança na bacia. Célia Fróes informa que o Presidente do CBH Velhas, Marcus Polignano, entrará com 57 
ação semelhante e explica que esta é uma decisão que o presente Conselho também pode tomar. Com exceção 58 
do conselheiro Nelson Cunha que se absteve, os membros do Conselho de Administração da Agência Peixe 59 
Vivo se mostram favoráveis à impetração de ação judicial. 2.c. Célia Fróes informa sobre a segunda fase da 60 
atualização do Planejamento Estratégico da Agência Peixe Vivo que será realizada em 24 de Agosto de 2018 e 61 
que após a finalização e formatação final do Planejamento será feita uma apresentação dos resultados tanto 62 
para o Conselho de Administração quanto para a auditoria da ANA. 2.d. O Presidente em exercício Luiz Cláudio 63 
de Castro faz relato sobre reunião realizada entre DIREC do CBH São Francisco e Diretoria da Agência Peixe Vivo 64 
e informa sobre a necessidade de responder ponto a ponto as críticas feitas pelo GACG. Célia Fróes explica que 65 
a maior parte das críticas focou em questões administrativas e gerenciais e ressalta que todas as ações da 66 
Agência Peixe Vivo são resguardadas pela sua contratante, ou seja, a Agência Nacional de Águas. Na sequência, 67 
Célia Fróes sugere que seja apresentada uma minuta de manifestação do Conselho de Administração em 68 
resposta ao relatório do GACG na próxima reunião. Fica acordado entre os membros do Conselho de que tal 69 
manifestação deverá ser apresentada em até 40 dias após o envio do relatório do GACG, ficando esta ação sob 70 
responsabilidade da Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes. 3. Na sequência, o Presidente em 71 
exercício do Conselho de Administração, Luiz Cláudio de Castro, coloca as atas da 23ª e 24ª reuniões do 72 
Conselho de Administração realizadas em 08 de fevereiro e 08 de maio de 2018, respectivamente, que foram 73 
aprovadas por unanimidade. Foi solicitada inversão de pauta referente ao item cinco. 5. Célia Fróes 74 
contextualiza o edital IBAMA sobre conversão de multas. Diz que tal edital criou uma possibilidade para 75 
empresas que foram autuadas converter parte do recurso para ação de recuperação ambiental. Explica que 76 
esse recurso será destinado para ações na bacia do Rio São Francisco e Parnaíba. Diz que a empresa autuada 77 
poderá depositar o recurso na Caixa Econômica Federal (CEF) ou realizar uma ação direta. Neste sentido, o 78 
edital do IBAMA é específico para entidades civis sem fins lucrativos que poderão se candidatar para aplicar o 79 
recurso depositado na CEF. Os grandes projetos são de recuperação em prol do São Francisco a serem 80 
aplicados em 5 anos de implementação com mais 3 anos de monitoramento/manutenção. Neste sentido, a 81 
diretoria da Agência entende que é uma oportunidade de participar do edital, tendo inclusive expertise para 82 
implementação desses projetos, já que esse tipo de trabalho (projetos de produção de água) já fazem parte da 83 
rotina da Agência. Diz que a Agência Peixe Vivo está articulando uma parceria com a TNC para apresentação de 84 
proposta para recuperação da bacia do Rio das Velhas e Alto e Médio Paraopeba. O Instituto Guaicuy seria uma 85 
parceria para mobilização social, a TNC iria apresentar a proposta e ser a executora, criando assim uma ótima 86 
oportunidade para criar parcerias, com instituições internacionais. Complementendo a fala da Diretora Geral 87 
da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes, Ricardo Galeno e Gilberto Tiepolo da The Nature Conservancy (TNC) 88 
explanaram sobre o histórico da instituição e reforçaram os principais detalhes da parceria com a Agência Peixe 89 
Vivo. Os representantes da TNC também responderam às dúvidas dos membros do Conselho de Administração 90 
e se colocaram à disposição para outros esclarecimentos. 4. Em seguida, a diretora geral da Agência Peixe Vivo 91 
apresenta a Prestação de Contas do primeiro semestre dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. Sobre a 92 
execução do Contrato de Gestão ANA (São Francisco) foi recebido cerca de 10,6 milhões de reais em 2018, com 93 
total em conta de R$ 84.258.085,04. Despesas com custeio: R$1.559.819,90. Despesas com investimento: 94 



 

 
 
 

 
 

 3 

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo 

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

16 de Agosto de 2018 

R$7.944.352,77. Saldo financeiro/banco: R$74.753.912,37. Saldo financeiro do custeio está negativo, porém 95 
em termos orçamentários está positivo. Sobre a execução do Contrato de Gestão IGAM (Velhas) não houve 96 
repasse em 2018, com total em conta de R$31.712.175,25. Despesas com custeio: R$324.247,32. Despesas 97 
com investimento: R$3.628.085,80. Saldo gerencial: R$27.759.842,13. Item 6 – Encerramento. Não tendo mais 98 
assuntos a tratar, o Sr Presidente em exercício encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após 99 
lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração em exercício e 100 
Secretária ad hoc. 101 
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Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 104 
Presidente em exercício do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo 105 
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Célia Maria Brandão Fróes 108 
Secretária ad hoc 109 


