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FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE MAIO DE 2022 

 
DATA:  

09/05/2022 

HORÁRIO: 

10h05 às 12h05 

LOCAL:  

jitsi meet 

1- Abertura e verificação do quórum; 

2- Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas:  

 2.1- Informações sobre o apoio às Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas.  

 2.2- Informações sobre a realização da oficina de capacitação das plenárias dos CBHs prevista para 

28 e 29 de junho. 

 2.3- A utilização dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimentos dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (PROCOMITÊS) e atualização das informações sobre proposta alternativa de 

utilização dos recursos no atingimento das metas propostas pelos Comitês. Participação do Diretor 

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

3- Informações sobre a realização do V Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Espírito Santo – Ecob/ES);  

4- Deliberação sobre a participação do Comitês Capixabas no XXIV Encontro Nacional de Comitês 

de Bacias Hidrográficas - Encob, que será realizado de 22 a 26 de agosto de 2022, em Foz do Iguaçu, 

no Paraná: (locação de ônibus ou passagem aérea para um representante por Comitê); 

5- Abertura do Processo Eleitoral para a escolha da Coordenação Geral do Fórum Capixaba de 

Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH, mandato 2022-2024. 

 5.1- Criação da Comissão Eleitoral para condução do Processo Eleitoral; e 

 5.2- Apresentação da minuta do Edital Simplificado do Processo Eleitoral da Coordenação Geral – 

Mandato 2022-2024. 

6- Assuntos Gerais e encerramento. 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinco minutos, teve 

início a Reunião Extraordinária do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, com os 

seguintes membros presentes: CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce (Poliana Peroni Carminati, 

Rayani Soeiro Batista Menezes); CBH Jucu (Élio de Castro Paulino); CBH Santa Maria do Doce 

(Jose Carlos Loss Júnior); CBH São Mateus (Ermerson Rodrigues Machado, Rosilene Bis); CBH 

Rio Novo (Maurício Vieira Gomes); CBH Guandu (Valdete Soares, Cleres de Martins 

Schwambach), CBH Itapemirim (Paulo Breda),CBH Litoral Centro Norte (Deisy Silva Corrêa), 

CBH Pontões e Lagoas (Alex Geaquinto Leal), CBH Itaúnas (Soliane Sousa) e a servidoras da 

AGERH Silvia Batista Soares e Walquiria Ana Soares (Coordenação de Apoio ao Sigerh). Iniciada 

a reunião, o presidente Sr. Paulo Breda, passou ao item 1. Abertura e verificação do quórum; o 

presidente abre a reunião verificando se há quórum, confirmado quórum. Passando a palavra ao Sr. 

Elio de Castro Paulino que explana que os itens de 2 e 3 são de competência da AGERH e serão 

apresentados pela Sr.ª Walquiria Ana Soares e Sr.ª Silvia Batista Soares. Seguindo passa a palavra a 

Sr.ª Walquiria Ana Soares que justifica a ausência do Diretor Presidente da AGERH, Sr. Fabio 

Ahnert, que precisou atender demanda urgente do Governo do Estado e por isso não pode acompanhar 

a presente reunião.  Seguindo, passou-se então aos itens 2- Fortalecimento dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas: 2.1- Informações sobre o apoio às Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 2.2- Informações sobre a realização da oficina de capacitação das plenárias dos 

CBHs prevista para 28 e 29 de junho. 2.3- A utilização dos recursos do Programa Nacional de 

Fortalecimentos dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS) e atualização das 

informações sobre proposta alternativa de utilização dos recursos no atingimento das metas 

propostas pelos Comitês. Participação do Diretor Presidente da Agência Estadual de Recursos 

Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert; Dando início, a Sr.ª Walquiria Ana Soares disserta sobre a 

secretaria executiva informando sobre  a possibilidade de contratação do serviço de  apoio à secretaria 

executiva para atender aos CBHs, fala também sobre o número reduzido de funcionários da COAPS 

(Coordenação de Apoio Ao Sigerh) no momento,  que não permite o atendimento a todos os comitês 

de maneira uniforme, por isso o trabalho está reduzido à fornecimento de link e gravação das reuniões, 

quando são online e elaboração de Minutas das Atas das reuniões realizadas. Em seguida passa a 

palavra a Sr.ª Silvia Batista Soares para apresentação de uma solução desta demanda que é o apoio 
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da AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) aos trabalhos das secretarias executivas dos 

comitês. A Sr.ª Silvia Batista Soares, então, inicia uma apresentação referente aos recursos do 

Procomitês, como foram gastos destacando as possibilidades de utilização. Ela explana que para 

cumprir uma norma do CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) executou um relatório com 

os gastos dos comitês, informa também que foram gastos 45% dos valores enviados pela ANA 

(Agência Nacional de Águas), sendo que cada comitê tem reserva de recursos para o ano de 2022 no 

valor total de R$ 155.634,39 por comitês. Informa também que quase todos os comitês ainda tem 

55% para utilização dos recursos remanescentes. Comunica que não tem previsão de mais recursos 

enviados pela ANA (Agência Nacional de Águas) devido a mesma estar em processo de mudança de 

diretoria. Informa que irá se reunir com os comitês para deliberem quanto as necessidades de cada 

um de acordo com a verba remanescente. O presidente Sr. Paulo Breda solicita a verificação de quais 

são as metas dos comitês a serem atendidas, sendo informado pela Sr.ª Silvia Batista Soares que os 

comitês podem solicitar quais são suas metas detalhadas e quais foram executadas, através do e-mail. 

Comunica que o funcionamento dos comitês no ano de 2021 foi considerado bom pela ANA (Agência 

Nacional de Águas) mesmo diante da pandemia. Ela termina reforçando que se deve analisar junto 

aos comitês as estratégias de utilização dos recursos, visando as particularidades de cada CBH. 

Continuando a Sr.ª Walquiria Ana Soares informa que a nomeação dos novos representantes para os 

CBHs que estavam em falta sendo Pontões e Lagoas e Litoral Centro Norte ocorrerá na semana 

seguinte a reunião. A Sr.ª Deisy Silva Corrêa solicita que seja feita a utilização dos recursos 

remanescentes do Procomitês na contratação de funcionários para trabalharem como secretaria 

executiva. A sugestão foi aceita pela Sr.ª Silvia Batista Soares como uma proposta a ser discutida com 

os comitês. A seguir a Sr.ª Walquiria Ana Soares solicita uma maior atenção quanto ao envio das 

solicitações destinadas à COAPS (Coordenação de Apoio Ao Sigerh), que tem sido encaminhada para 

o gabinete da AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) ou para e-mails pessoais de 

servidores, quando deveriam ser encaminhados diretamente à Coordenação. Pede, também, que cada 

Comitê observe no regimento qual trabalho é responsabilidade da secretaria executiva e defina como 

estes trabalhos serão executados, pois nem todos poderão ser apoiados pela COAPS.  Continuando o 

presidente solicita a todos os comitês para observarem as metas de cada CBH e suas realizações. 

Seguindo ao item 3- Informações sobre a realização do V Encontro Estadual de Comitês de 

Bacias Hidrográficas do Espírito Santo – Ecob/ES); a Sr.ª Walquiria Ana Soares informa quanto 

a capacitação para os comitês dos instrumentos de gestão de recursos hídricos que hoje serão 

executados pelos profissionais técnicos da AGERH. Fica definida as datas para os dias 06 e 07 de 

julho de 2022 para o encontro com a possibilidade do uso do auditório da Rede Gazeta. Seguindo ao 

próximo ponto de pauta 4- Deliberação sobre a participação do Comitês Capixabas no XXIV 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - Encob, que será realizado de 22 a 26 

de agosto de 2022, em Foz do Iguaçu, no Paraná: (locação de ônibus ou passagem aérea para 

um representante por Comitê); o presidente informa que foi sugerido que os comitês aluguem um 

ônibus para ir ao encontro, informa também que se os membros forem por via aérea somente será 

possível ir uma pessoa por comitê e por via terrestre, em média serão 3 pessoas por cada comitê. A 

AGERH irá providenciar as acomodações e comida para os membros. Após deliberações com os 

membros da plenária foi decidido que solicitarão a AGERH a viagem de ônibus para o Encob, sendo 

também informado pelo presidente que todos os recursos de hospedagem e alimentação serão 

custeados pelos recursos do Progestão, sem custos adicionais. Seguindo a reunião 5- Abertura do 

Processo Eleitoral para a escolha da Coordenação Geral do Fórum Capixaba de Comitês de 

Bacias Hidrográficas – FCCBH, mandato 2022-2024.5.1- Criação da Comissão Eleitoral para 

condução do Processo Eleitoral; e 5.2- Apresentação da minuta do Edital Simplificado do 

Processo Eleitoral da Coordenação Geral – Mandato 2022-2024; passando a palavra ao Sr. Elio 

de Castro Paulino que explica como funcionará o processo eleitoral, onde o atual mandato será até o 

dia 31/08/2022. Ele disserta que encaminhou uma minuta do Edital do novo processo eleitoral que 

será lançado no dia 01/06/2022. Informa também que a atual coordenação fará o papel de comissão 

eleitoral. A eleição e posse será no dia 31/08/2022 às 10 horas, sendo um voto por comitê. O Edital 

será publicado no site da Agerh. O Coordenador abre para a plenária fazer sugestões e não havendo 

nenhuma passa para o próximo ponto de pauta Segue ao próximo item 6- Assuntos Gerais e 

encerramento; o presidente informa sobre a nova resolução do Conselho Estadual de Recursos 
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Hídricos - CERH em caso de impasse na liberação de Outorga o comitê quem delibera a anuência e 

contra. A Sr.ª Deisy Silva Corrêa explica de forma mais detalhada que na resolução consta a 

possibilidade de anuência através dos comitês, no entanto, a Agerh ainda tem que fazer uma outra 

análise técnica para liberação da Outorga com a solicitação de complementação documental entre 

outros requisitos. O Coordenador agradece a plenária. Sem mais a tratar, o Coordenador dá por 

encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos, agradecendo a todos os presentes. Esta Ata foi 

lavrada por mim, Suéllen Xavier, servidora da Agerh, em apoio à Secretaria Executiva do Fórum 

Capixaba dos Comitês de Bacias Hidrográficas - FCCBH e vai assinada pelo Coordenador Geral, 

Paulo Henrique Moulin Breda e pelo Vice Coordenador Geral, Elio de Castro Paulino. 

 

Paulo Henrique Moulin Breda – Coordenador Geral 

 

Elio de Castro Paulino – Vice Coordenador Geral  

 

Ata aprovada por unanimidade dos presentes na reunião extraordinária de 09 de junho de 

2022, às 14h por videoconferência. 

 

 

 
 


