
 

 
 

DIRETORIA DO FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS 
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - FCCBH 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS 

 
DATA:  

09/05/2019 
HORÁRIO: 

11h10 às 12h30 
LOCAL:  

Auditório da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos (AGERH). Rua Desembargador José 
Fortunato Ribeiro n° 95, Mata da Praia, 
Vitória/ES. 

I) ASSUNTOS TRATADOS (PAUTA) 
 

1. Abertura e verificação quórum;  
2. Discussão e deliberação quanto o Edital do Processo Eleitoral do Fórum; 
3. Deliberação sobre alternativa para apoio às secretarias executivas os Comitês; 
4. Informações sobre a programação do ENECOB; 
5. Encerramento; 

 
II) DESENVOLVIMENTO 

 
1. Ao dar início à reunião, às 10h38, o Vice-Presidente do FCCBH, Elio de Castro 
comunica a existência do quórum regimental com as presenças dos seguintes comitês: 
CBH Santa Maria do Doce (José Carlos Loss Junior); CBH Itaúnas (Márcia Lederman e 
Kleilson Martins Resende); CBH Benevente (Elio de Castro e Leandro Sartori); CBH- 
Jucu (José Dalton Cardoso); CBH Santa Joana (Leonila Fiorotti Galazzi);  CBH Santa 
Maria da Vitória (Wagner Ponciano Correa); CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce 
(Nayhara W. Costa Silva); CBH Itabapoana (Weriton A. Soroldoni); CBH Litoral Centro-
Norte (Deisy Silva Corrêa); CBH São Mateus (Arilson Mendes e Luther Bahia); 
representantes da Agerh (Bianca Chagas Soares, Silvia Soares, Chander Rian de Castro 
Freitas e Felipe Silva);  

 
2. Passa-se para o ponto 2 “Discussão e deliberação quanto o Edital do Processo 
Eleitoral do Fórum”, Nayara faz a leitura da proposta e faz alterações de 07/08/2019 
para 14/08/2019 às 10h o dia da eleição que ocorrerá no auditório da AGERH. O artigo 
6 é alterado para: as dúvidas ou inconsistências do presente processo eleitoral serão 
dirimidas por esta comissão criada pelo fórum pela deliberação 013/2019 cabendo 
recurso de suas decisões ao Plenário do FCCBH; Nenhuma manifestação, aprovado por 
unanimidade. 

 
3. Ponto 3 “Deliberação sobre alternativa para apoio às secretarias executivas os 
Comitês”, Chander Freitas se apresenta como o coordenador de apoio ao SIGERH e 
expõe as duas propostas da AGERH. Uma delas é a contratação de mais um funcionário 
de designação temporária para integrar a equipe e prestar os serviços de apoio a 
secretária executiva junto as servidoras Bianca Chagas e Regina Sousa. A outra opção 
seria a contratação de uma empresa que prestaria o serviço completo de secretaria 
executiva aos Comitês, sendo que a primeira opção apresentada já seria mais imediato 
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que a segunda opção. 
4.Leandro Sartori informa que esse serviço prestado pela AGERH de apoio a secretaria 
executiva não é de necessidade do Comitê Benevente. O que é necessário é uma 
pessoa no dia a dia para responder e-mails e outros serviços dentro do Comitê. 
Também coloca que não necessita dessa quantidade de combustível disponível por 
mês. Kleilson Resende informa que utiliza bastante o carro e o combustível, agradece 
muito o apoio do Daniel Gomes e da Regina Sousa. Sente necessidade de Notebook, 
Datashow e  capacitações.  
 
5. José Loss acrescenta que a rotatividade de representantes nos Comitês é muito 
grande e o recurso do Procomitês deve ser usado nos Comitês e não no intuito de 
contratação de pessoal para auxílio e que o Estado se apropria dessa verba. O 
secretário executivo, Weriton Soroldoni, expõe que deve-se pensar mais em Agencia e 
Cobrança. Arilson Mendes diz que a muito tempo cobra essa ajuda a secretaria 
executiva, é contra utilização dos recursos dos Procomitês para esse fim e pede que o 
Estado pense em melhores maneiras de reforças os Comitês. 
 
6.O Comitê decide pela proposta numero 2 e Chander Freitas pede representantes de 
alguns Comitês para participar de uma reunião na AGERH. Os seguintes membros 
ficam de participar: Wagner Ponciano (CBH Santa Maria da Vitória), Junior Loss (CBH 
Santa Maria do Doce), Leonila Galazzi (CBH Santa Joana), Kleilson Martins Resende 
(CBH Itaúnas), Leandro Sartori (CBH Benevente) e Weriton Soroldoni (CBH 
Itabapoana). 
 
7.Weriton Soroldoni apresenta os palestrantes e temas confirmados para o ENECOB.  
 
8.Em “Assuntos Gerais” Arilson Mendes diz que o Fórum Capixaba aceitou integrar o 
Fórum Nacional e quando houve o problema de Brumadinho não nenhum 
representante do FCCBH. A AGERH deve dar esse apoio para participação. Kleilson 
Resende convida a todos para estréia do documentário (Rio Itaúnas – Sempre Vivo) 
que acontecerá no dia 17 de maio na Praça Central da Vila de Itaúnas às 19h. 
 
9. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada e reunião às 12h16, e eu Weriton 
Sorodoni, lavrei esta ata e assino com os demais presentes de acordo com a lista de 
presentes. 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Weriton Azevedo Sorodoni 

Secretário Executivo do FCCBH 
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