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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
DATA:  

09/12/2021 

HORÁRIO: 

14 horas 

LOCAL:  

Auditório CREA/ Vitória/ES e  

Plataforma Jitsi Meet 

ASSUNTOS TRATADOS (PAUTA) 

1- Abertura e verificação de quórum; 

2- Aprovação da ata da última reunião do FCCBH; 

3- A situação atual da gestão dos recursos hídricos no Espírito Santo e a participação do 

Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH). Participação do Diretor 

Presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh),  Fábio Ahnert; 

4- Balanço da gestão dos recursos hídricos no Espírito Santo; 

5- Discussão e aprovação do Calendário de reuniões do FCCBH para o ano de 2022. 

6- Informações do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH). 

Participação de Hideraldo Busch, Coordenador Geral do FNCBH. 

7- Informações sobre a proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) do 

chamado "Marco Hídrico"; 

8- Assuntos Gerais e encerramento. 

 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, teve 

início a Reunião Ordinária do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, realizada 

no formato híbrido com participantes presenciais e virtuais através da plataforma jitsi meet, 

participando seguintes membros: CBH Jucu - Elio de Castro Paulino, José Dalton Cardoso e 

Bianca Queiroz; CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce - Dolores Colle; CBH Benevente – 

Paulo Orlandi; CBH Rio Novo - Maurício Vieira Gomes; CBH Itaúnas – Soliane O. Sousa; 

CBH Barra Seca - Selso Briochi; CBH Litoral Centro Norte - Deisy Corrêa e CBH Santa 

Maria do Doce - Júnior Loss; Convidados: Fábio Ahnert – Diretor Presidente Agerh; Valeria 

Borges – Secretária do Fórum Nacional de CBHs; Geneziano Martins – Coordenador 

Adjunto do Fórum Nacional de CBHs e em apoio a Secretária Executiva Shirley Bandeira – 

Agerh/Coaps e Walquíria Soares. A Reunião foi presidida Sr. Elio de Castro, Vice 

Coordenador Geral do FCCBH, em substituição ao Coordenador Geral, Sr. Paulo Henrique 

Moulin Breda, que justificou ausência. Formalizado os protocolos iniciais e agradecimentos 

à Agerh e ao CREA na colaboração do formato adotado para realização da presente reunião 

e na permissão para o uso das instalações físicas da sede do órgão. Após apresentações e 

manifestações dos participantes,  foi iniciado o item de pauta 1) Abertura e verificação do 

quórum: Confirmado quórum e justificado ausências do Sr. Paulo Breda (CBH Itapemirim) 

e Weriton Soroldoni (CBH Itabapoana), respectivamente, Coordenador Geral e Secretário 

Executivo do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas. Devido horários dos 

voos do retorno dos membros da Diretoria do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 

Hidrográficas, foi sugerida inversão de pauta e antecipação do item 6- Informações do 

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH). Participação de 

Hideraldo Busch, Coordenador Geral do FNCBH. A Sra. Valeria Borges e o Sr. 

Geneziano Martins, do Fórum Nacional de CBHs, destacaram o final de sua gestão no 

presente evento do FNCBH encaminhamentos realizados durante o encontro e o grupo de 

trabalho formalizado para estudar o Projeto de Lei do chamado Marco Hídrico.  O Sr. Elio 

de Castro Paulino agradeceu a participação da Coordenação do Fórum Nacional e todo 

colegiado, suas contribuições com experiências e ações de diversas regiões do país. Em 
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seguida, a reunião teve sequência, conforme itens da pauta 3- A situação atual da gestão 

dos recursos hídricos no Espírito Santo e a participação do Fórum Capixaba de Comitês 

de Bacias Hidrográficas (FCCBH). Participação do Diretor Presidente da Agência 

Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert; e 4- Balanço da gestão dos 

recursos hídricos no Espírito Santo: Ele convida o Diretor Presidente da Agerh, Fábio 

Ahnert para avaliação da situação dos recursos hídricos no Estado. O Diretor Presidente 

Fábio Ahnert, também agradeceu a presença do Fórum Nacional e manifestou 

agradecimentos em nome do Governador do Estado, o Sr. Renato Casagrande. Seguindo, 

discorre sobre o que chamou de conquistas obtidas no ano de dois mil e vinte e um, dentre 

elas: A conclusão de todos os Planos de Bacias Hidrográficas com seus respectivos 

Enquadramentos; As ações de Saneamento com a construção de Estações de Tratamento de 

Efluentes - ETEs firmadas entre o Estado e a CESAN; As ações de Reflorestamento com o 

Programa Reflorestar com atuações em áreas superior a 10 (dez) hectares; As ações de 

Cobrança pelo Uso da Água, com aprovação do processo de cobrança no Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Jucu, destacando a importância na aplicação deste instrumento para o 

Estado para fortalecimento do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos; A conclusão do 

Centro de Inteligência e Monitoramento de Desastres da Defesa Civil, para controle e 

monitoramento de variáveis hidrológicas e climatológicas  no Estado e firmou compromisso 

com os CBH para conhecerem pessoalmente a estrutura e funcionalidades do Centro; As 

ações de Revitalização de Bacias Hidrográficas através do Programa Probacias, sendo 

instituídos programas, com duas unidades demonstrativas no Sul do Estado, reunindo 

informações conservação de água e solo, recomposição e restauração florestal e instalação 

de biodigestores em localidades onde o saneamento convencional não consegue chegar;  As 

ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEAMA através 

do Proesam – Programa Transferência de Recurso para as Secretárias Municipais de Meio 

Ambiente, modelo parecido com modelo da Agência Nacional de Águas e Saneamento 

Básico - ANA, que aplica no Progestão, ou seja, o município assume algumas metas a serem 

cumpridas e dentre elas, assumir o compromisso com indicação de um representante para 

representar e  participar das reuniões e ações dos Comitês de Bacia Hidrográfica do estado; 

A construção de um Novo Acordo com o Banco Mundial, que está em andamento, mas que 

será para fortalecimento do sistema de recursos hídricos em paralelo com Águas e Paisagens 

II, com foco especifico na Gestão de Recursos Hídricos e uma solicitação da Agerh é de ser 

um componente forte relacionando ao programa de contenção de cheias; A revisão do Plano 

Integrado das Bacias Hidrográficas do Rio Doce. Ele destacou a condição desfavorável do 

Estado, no que diz respeito a disponibilidade e demanda e a atuação da Agerh para acelerar 

o processo de ações que minimizam esta condição da Bacia do Doce no Estado. O Sr. Fábio 

Ahnert finalizou sua retrospectiva, informando sobre a conversa realizada com Sr Élio de 

Castro na reunião do Fórum Nacional, que é de realizar uma revisão  nas Propostas do 

FCCBH para 2022 e os critérios de recursos com relação ao Procomitês, planejando o projeto 

para o próximo ano, no sentido de aplicar o recurso das cotas do Procomitês naquilo que os 

comitês tem de mais urgência. Ele chegou a sugerir desonerar do Procomitês o aluguel de 

veículos e combustível, e a Agerh viabilizar esta locação e combustível. Ainda citou sobre o 

Relatório de Gestão que será finalizado até o fim de 2021, contendo as informações mais 

detalhadas e a proposta realizada ao governo, para que se tenha uma lei com possibilidade de 

pagamento de diária para os membros de CBH. Informou que já houve um parecer favorável 

para estender aos membros de CBH o pagamento de diárias assim como é feito no Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos - CERH. Sr. Élio de Castro retoma palavra, informa sobre a 

reunião técnica, de membros do Colegiado Coordenador do FNCBH e do FCCBH, ocorrida 

no do dia 08/12/21 no gabinete do Diretor Presidente da Agerh, e solicita que o Sr. Fábio 

Ahnert discorra sobre o planejamento previsto para 2022, sobre a implementação da cobrança 
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pelo uso dos recursos hídricos, sobre a utilização dos recursos do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS) e sobre a pretensão 

em sediar o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias. O Sr. Fábio Ahnert informa a 

realização do levantamento dos usuários passíveis de cobrança do Rio Jucu, de acordo com 

banco de dados existentes na Agerh. Esta listagem será encaminhada primeiro para o CBH 

Jucu avaliar estes usuários e posteriormente à Secretaria de Estado da Fazenda para a emissão 

de boletos. Sobre o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), 

informou que vai enviar solicitação ao Governo do Estado para realização do evento e que 

os comitês devem fortalecer o pedido. Quanto ao PROCOMITÊS, comunicou que será 

verificada a agenda para tratar do assunto. Ele apresentou a nova composição da COAPS 

para prestar apoio aos comitês, e pediu para que a Coordenação apresente proposta de 

trabalho para ações junto aos CBHs, preferencialmente com calendário. A Srª Walquíria 

Soares fez um breve resumo sobre a proposta de trabalho com ações previstas para aplicar 

nos CBHs em 2022. Foi aberta manifestações dos participantes e o Sr. Mauricio Vieira 

Gomes, do CBH Rio Novo pergunta sobre o concurso da Agerh citado pelo diretor na última 

reunião do Fórum. O Sr. Fábio Ahnert responde que o mesmo está em andamento, com 

possibilidade de acontecer no próximo ano. A Srª. Dolores Colle fala sobre o Proesam e como 

o projeto auxilia no fortalecimento dos comitês, com incentivo à participação das Prefeituras 

Municipais e sugere realização de um trabalho por parte da Agerh junto com os gestores 

municipais. A Srª Soliane, CBH Itaúnas, falou sobre as dificuldades de aproximação com as 

Prefeituras Municipais para realização dos trabalhos do comitê. Ela solicitou que fosse 

elaborado algum tipo de carta ou documento para envio às instituições que compõe os CBHs, 

falando sobre a importância de instituições reconhecerem o valor do comitê e a importância 

em participar na gestão de recursos hídricos. O Sr. José Dalton agradeceu ao Diretor 

Presidente da Agerh pela gestão atual, principalmente pela disposição e colaboração com os 

trabalhos dos comitês. Informou fim de seu mandato e sobre a participação do setor agrícola 

no processo eleitoral do Comitê. O Sr. Junior Loss agradeceu e parabenizou a Agerh pelos 

trabalhos realizados junto aos comitês que representa, em especial pelo trabalho do PIRH do 

Rio Doce. Ele informou que já ocorreram oficinas na região e que serão seguidos os demais 

passos para promover o enquadramento dos rios e outras demandas pertinentes. Sugeriu que 

o CERH e a Agerh realizassem uma ação para cobrança do uso da água em todos os comitês 

do Estado, concedendo o prazo de um ano para adequações às exigências necessárias para 

efetivar a ação. Fez esta sugestão por entender que cada comitê está em estágios diferenciados 

de organização e poderiam fazer parte do processo de cobrança, enquanto, paralelamente, 

vão promovendo as adequações necessárias no funcionamento do comitê. Após 

manifestações foram feitas considerações finais em decorrência a saída da Srª Valéria, do Sr. 

Geneziano e do Sr. Fábio Ahnert. Logo após foi retomada a pauta da reunião. Passado ao 

Item 2- Aprovação da ata da última reunião do FCCBH: Não havendo manifestações 

contrarias, a ata foi aprovada pela plenária. Passado ao item 5- Discussão e aprovação do 

Calendário de reuniões do FCCBH para o ano de 2022:  foram aprovadas para 2022, 

reuniões ordinárias bimestrais nas seguintes datas: 02/02/2022, 06/04/2022, 01/06/2022, 

03/08/2022, 05/10/2022, 07/12/2022. Passado ao item 7- Informações sobre a proposta do 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) do chamado "Marco Hídrico". O Sr. 

Élio, informou que a proposta foi enviada aos membros por e-mail, para discussão no âmbito 

da Bacia Hidrográfica. Após realizar um breve resumo sobre o documento, ele informou que 

o item será incluído como proposta de pauta para discussão na plenária do dia 02/02/2022. 

8- Assuntos Gerais e encerramento: Foi informado sobre os equipamentos de informática 

disponíveis aos CBHs e a retirada dos mesmos, pelos representantes dos Comitês, na sede da 

Agerh. A Srª Walquíria Soares destacou a importância da retirada e ainda, sobre os livros 

Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Espírito Santo, que foi entregue 
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aos participantes da Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de 

Bacias Hidrográficas, que foi realizada em Vitória e serão distribuídos alguns exemplares  

aos CBHs.  Não havendo assuntos gerais a tratar os participantes manifestaram falas referente 

ao encerramento das atividades de fim de ano e o Sr. Junior Loss destacou a importância de 

uma agência de bacia para atender diretamente aos comitês e a importância de CBH manter 

o foco, e da melhor forma possível realizar suas atividades. Sem mais a tratar, a reunião foi 

finalizada às dezesseis horas e quinze minutos e a Ata foi lavrada por mim, Shirley Bandeira, 

em apoio à Secretaria Executiva do FCCBH e é assinada pelo Vice Coordenador geral deste 

Fórum, Sr. Elio de Castro Paulino. 

   

 

 

Elio de Castro Paulino 

Vice Coordenador Geral do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

 

Ata aprovada pela unanimidade dos presentes na reunião ordinária de 28 de abril de 

2022, realizada no período de 14h10 às 16h40, por videoconferência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


