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

 
DATA:  

13/02/2019 
HORÁRIO: 

09h30 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. Apresentação do novo Diretor Presidente da AGERH, sr° Fábio Ahnert; 
3. Perspectivas do relacionamento entre os comitês de Bacias Hidrográficas do E.S e 

AGERH – Apresentação sr° Fábio Ahnert; 
4. Procomitês: Plano de Capacitação – Apresentação Elene Zavoudakis; 
5. Procomitês: Apoio aos CBH´S para execução dos procedimentos do Programa – 

Apresentação Elene Zavoudakis; 
6. ENECOB e ENCOB 2019; 
7. Plano de Trabalho do Fórum Capixaba; 
8.  Formação de Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno do Fórum 

Capixaba; 
9. Estratégia de expansão do Programa Reflorestar com recursos do Banco Mundial nas 

bacias hidrográficas do estado – Apresentação Marcos Sossai; 
10. Aprovação das Atas da Reunião Anterior (Data:12/12/2018); 
11. Assuntos Gerais; 
12. Encerramento. 

 
II) DESENVOLVIMENTO 

 
1. Ao dar início à reunião, o Presidente do FCCBH, Sr. Paulo Breda comunicou a 
existência do quórum regimental com as presenças dos seguintes comitês: CBH 
Santa Joana (Sr. Leonila Fiorotti e Dhara Pagel); CBH- Jucu (sr. José Dalton 
Cardoso); CBH Rio Novo (sr. Júlio Glauco Pontes da Silva); CBH Pontões e 
Lagoas (sr. Daniel Pereira Araújo e Antônio Ruy Junior); CBH Itaúnas (sr. 
Kleilson Martins Rezende); CBH Benevente (sr. Élio de Castro Paulino e srº Paulo 
Orlandi); CBH Itapemirim (sr. Paulo Henrique Moulin Breda, e srªs Carina Prado 
da Silva e Ana Eloísa Sorrilha); CBH Guandu (srº Luiz Alberto Zavarize); CBH 
Santa Maria da Vitória (srº Carlos Rogério Thomé Pacheco e srº Mário Camilo de 
Oliveira Neto); CBH São Mateus (srº Emerson Rodrigues Machado) CBH 
Itabapoana (sr. Weriton Azevedo Sorodoni); representante da SEAMA (srº Marcos 
Sossai); representante da Prefeitura Municipal de Brejetuba (srº José Eraldo 
Oliveira Dias); representantes da AGERH (srª. Regina Célia Freire de Sousa, srª 
Elene Zavoudakis, srª Solange Cardoso Malta e srº Thiago Padilha).  
 
2. A srª Solange Cardoso Malta, Diretora Administrativa e Financeira da AGERH, 
em substituição ao srº Fábio Ahnert apresenta os servidores que compõem a 
Diretoria Administrativa e Financeira da entidade estadual. O srº Paulo Breda 
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pergunta a srª Solange a respeito das diárias fornecidas pela AGERH aos CBH’s. 
A mesma informa que diária é voltada, a princípio, apenas para servidores 
estaduais. Contudo há um parecer que regulamenta que também pode ser destinado 
para os conselhos e os comitês podem ser definidos como conselhos. Diante disso, 
a srª Solange afirma que verificará a existência deste parecer e a possibilidade de 
utilizar recurso do Procomitês para a viagem ao ENCOB 2019.  
 
3. A srº Solange Cardoso relata que a nova gestão está em fase de estruturação da 
instituição. O srº Élio de Castro solicita a inclusão em ata de alguns pontos que 
foram tratados na reunião entre a Diretoria do Fórum e o Diretor Presidente da 
AGERH, srº Fábio Ahnert a saber: as diretrizes do governo no que se refere a 
Comitê de Bacia Hidrográfica, dificuldade de utilização do recurso do Procomitês, 
apoio ao preenchimento da planilha do programa, apoio a secretaria executiva dos 
CBH’s e a capacitação das plenárias. A srª Solange menciona que as questões 
administrativas os CBH’s podem dialogar com ela. Por outro lado, os assuntos 
voltados para a parte técnica ela não poderá responder, pois não é a área dela. 
 
4. e 5. A srª Elene Zavoudakis, Gerente da Gerência de Planejamento de Recursos 
Hídricos informa que a AGERH verificará a possiblidade de contratação de um 
estagiário para a inserção dos dados do Procomitês. A mesma também relata o 
déficit de funcionários na GPRH, voltado para o tema capacitação e apoio a 
secretaria executiva dos CBH’s. A srª Solange Cardoso complementa a fala da srª 
Elene, no qual relata que, provavelmente, o termo de referência do edital de 
contratação de funcionários de apoio a secretaria executiva dos CBH’s sairá até 
abril de 2019 e para o Plano de Capacitação será efetuada uma parceria com a 
ESESP. A srª Elene apresenta o Plano de Capacitação em atendimento aos 
Programas Procomitês e Progestão. O srº Élio de Castro afirma que a capacitação 
voltada para a meta do Procomitês pode ser feita, após 120 dias da posse dos novos 
membros. A srº Elene nega esta informação, de acordo com a informação 
fornecida pela ANA e o contrato do programa. A mesma relata que se reunirá com 
os representantes da AGERH nos comitês para discutirem o Plano de Capacitação. 
 
6. O srº Élio de Castro informa que o ENECOB já está sendo alinhado, junto, a 
AGAZETA, sendo necessário a confirmação de agenda. O mesmo lê a proposta de 
programação para o evento. A plenária aprova a programação 2019 para o 
ENECOB e possibilidade de realização na última semana, do mês de junho, deste 
ano. 
 
7. O srº Élio de Castro explica o Plano de Trabalho para o Fórum Capixaba. A 
Plenária aprova o documento.  
 
8. O srº Élio de Castro sugere que o GT seja composto pela diretoria do Fórum. 
 
9. O srº Paulo Breda passa a palavra para o srº Marcos Sossai. O srº Marcos Sossai 
apresenta o andamento do Programa Reflorestar no Estado. O mesmo afirma que 
há um estudo de ampliação do programa em parceria ao Banco Mundial.  
 
10. A plenária aprova a ata da reunião anterior (12/12/2018). 
 
11. O srº Bruno, representante da GOTAIS apresenta a palestra “Soluções sem 
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Hidrodireito”. O srº Paulo Breda informa sobre a reunião que ocorreu no dia 
08/02/2019, entre a diretoria do fórum e o presidente da AGERH, srº Fábio 
Ahnert. No qual foram criados temas para pesquisa no mestrado PROFÁGUA da 
UFES. O srº Élio de Castro informa sobre o processo eleitoral da Diretoria do 
Fórum Capixaba. A Plenária aprova a comissão do processo eleitoral composto 
pelos seguintes comitês: Rio Novo, Pontões e Lagoas e Itaúnas, presidido pelo 
presidente do fórum, srº Paulo Breda. O srº Antônio Ruy informa sobre a reunião 
do dia 05/02/2019 entre a Renova e representantes do Doce. Além disso, a visita 
técnica na Lagoa Juparanã, em Linhares com a presença da Fundação Renova em 
parceria com o Instituto Biolago e o CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce.     
 
12.Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada e reunião às treze horas e dois 
minutos, e eu, Weriton Azevedo 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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