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FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2022 

 
DATA:  

09/06/2022 

HORÁRIO: 

14h05min às 15h:30min 

LOCAL:  

Plataforma jitsi meet 

Pauta: 

1- Abertura e verificação do quórum; 

2- Aprovação da ata da reunião extraordinária de 28 de abril de 2022; 

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

para 06 e 07 de julho de 2022; 

4- Criação de Grupo de Trabalho para organizar o V Encontro Estadual de Comitês de Bacias  

Hidrográficas do Espírito Santo – ECOB/ES. A AGERH está sugerindo a realização do 

evento no mês de novembro, no período de 07 a 11/11. 

5- Informações sobre 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; 

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

de Bacias Hidrográficas – FCCBH. Aprovação do Edital Simplificado do Processo Eleitoral 

da Coordenação Geral – Mandato 2022-2024. 

7- Indicação dos Membros da Câmara Técnica de Educação Ambiental do FCCBH –

CTEA/FCCBH; 

8- Assuntos Gerais e encerramento. 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco 

minutos, teve início a Reunião Extraordinária do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias 

Hidrográficas - FCCBH, com os seguintes comitê e respectivos membros presentes: CBH 

Barra Seca e Foz do Rio Doce (Poliana Peroni Carminati); CBH Jucu (Elio de Castro 

Paulino); CBH Santa Maria do Doce (Dhara Hibrya Pagel, Nicolas (ACADAMA) e 

Aliamar Comério); CBH São Mateus (Ermerson Rodrigues Machado e George Quinquin 

Sossai); CBH Rio Novo (Maurício Vieira Gomes); CBH Guandu (Valdete Soares), CBH 

Itapemirim (Paulo Breda e Ana Eloisa Sorrilha),CBH Litoral Centro Norte (Deisy Silva 

Corrêa), CBH Pontões e Lagoas (Alex Geaquinto Leal), CBH Itaúnas (Elder Chagas de 

Sá) e a servidora da Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH, Ananda Coutinho. 

Iniciada a reunião, o Coordenador Geral do FCCBH, Sr. Paulo Breda, deu boas-vindas aos 

presentes e em seguida passou a palavra ao Vice Coordenador Geral, Sr. Elio de Castro 

Paulino, para presidir a reunião. Na sequência ele passou ao item 1. Abertura e verificação 

do quórum. Elio de Castro inicia a reunião verificando o quórum. Confirmado quórum, 

segue ao próximo item da pauta. 2- Aprovação da ata da reunião extraordinária de 28 de 

abril de 2022. Ele informa a plenária que enviou a minuta de ata por e-mail junto com a 

convocação e perguntou se havia alguma manifestação com relação ao texto que foi 

encaminhado. Aberta a discussão da ata e não havendo nenhuma manifestação ele colocou 

em votação a ata da reunião extraordinária de 28 de abril de 2022, tendo sido aprovada por 

unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento,  3- Informações sobre a realização da 

oficina de capacitação das plenárias dos CBHs prevista para 06 e 07 de julho de 2022. 

O Sr.  Elio de Castro Paulino informa a plenária que a AGERH solicitou a alteração da data 

de realização da Oficina de Capacitação para os dias 26 e 27 do mês de julho do ano de 2022. 

Informa também que o encontro poderá ser de forma presencial, sendo no período vespertino 

no primeiro dia e no segundo dia o evento ocorrerá no período matutino e será na sede do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA,  localizado em Vitoria - ES. O 

evento terá como palestrantes, técnicos da AGERH,  da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico - ANA e dos próprios comitês do Espírito Santo. Com a palavra o Sr. 
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Maurício Vieira Gomes, questiona se haverá diária para a participação no evento, justificando 

que serão dois (02) dias de evento. Ele foi respondido pelo Sr. Elio de Castro Paulino 

mostrando que este é um dos itens a serem tratados com a AGERH, após as deliberações aqui 

do colegiado do FCCBH. Seguindo o Coordenador Geral do Fórum Sr. Paulo Breda solicita 

que  a plenária se manifeste em relação à realização do Oficina de Capacitação. Com a palavra 

o Sr. George Quinquin Sossai questiona quanto a descentralização dos eventos da Grande 

Vitória, sugerindo para que os eventos sejam feitos entre o Norte e Sul do Estado. No entanto, 

o Sr. Elio de Castro Paulino informa que seria importante a realização de eventos regionais, 

no entanto, ele alega falta de recursos para a realização desses eventos. Ele explica que como 

Estado ainda não implementou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, fica difícil 

viabilizar estes eventos descentralizados, pois os comitês dependem de parcerias financeiras. 

Seguindo, o Sr. George Quinquin Sossai sugere uma nova pauta quanto ao uso dos recursos 

do PROCOMITÊS, sendo acatado pela Coordenação. O Sr. Elio de Castro Paulino informa 

que, em princípio, não terá um limite de pessoas para participação da oficina. Seguindo ao 

ponto 4- Criação de Grupo de Trabalho para organizar o V Encontro Estadual de 

Comitês de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo – ECOB/ES. A AGERH está 

sugerindo a realização do evento no mês de novembro, no período de 07 a 11/11.  O Sr. 

Elio de Castro Paulino informa que a sugestão da AGERH quanto ao ECOB/ES é de que seja 

feito, entre os dias 07 e 11 do mês de novembro de 2022. Ele também informa a plenária que 

devido a eleição da nova Coordenação do Fórum, sua sugestão é a de que a formação do 

Grupo de Trabalho seja feita após a eleição da nova Coordenação Geral. A plenária se 

manifesta entre favorável e não favorável a esperar a nova eleição da coordenação, quanto a 

formação do grupo de trabalho para o ECOB/ES. Sendo aberta a votação através do chat, fica 

decidido que será formado o Grupo de Trabalho para o ECOB – ES, após a Eleição que 

ocorrerá no dia 31 de agosto de 2022. Seguindo ao próximo item da pauta 5- Informações 

sobre 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; o Sr. George Quinquin Sossai informa a plenária que o CBH São 

Mateus não tem a possibilidade de ir ao ENCOB no meio de transporte rodoviário como foi 

decidido pela maioria do Fórum. Sendo informado pela Coordenação que foi decidido pela 

plenária, por meio de voto, a ida dos participantes por meio rodoviário e não aéreo. O Sr. Elio 

de Castro Paulino informa à plenária que o recurso do PROCOMITES, não foi solicitado 

para utilizar no custeio da viagem. E que a AGERH, irá custear alimentação, transporte e 

acomodações. Passou-se ao item 6- Processo Eleitoral para a escolha da Coordenação 

Geral do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH. Aprovação 

do Edital Simplificado do Processo Eleitoral da Coordenação Geral – Mandato 2022-

2024. O Sr. Elio de Castro Paulino compartilha a minuta do Edital do Processo Eleitoral da 

Coordenação Geral do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas. Faz uma breve 

leitura da minuta do para plenária e abre para discussão quanto ao Edital. O Coordenador 

Geral, Sr. Paulo Breda, discorre que a função do Fórum de Comitês de Bacias funciona para 

ajudar aos Comitês de Bacias Hidrográficas a ter uma gestão a título Estadual, dos recursos 

hídricos. Após deliberações e discussões da plenária quanto a importância do Fórum para a 

comunidade capixaba, o Sr. Elio de Castro Paulino abre a votação, para aprovação da minuta 

do Edital de Eleição para a nova Coordenação do Fórum Capixaba dos Comitês de Bacia 

Hidrográficas. O edital proposto foi aprovado pela unanimidade da plenária. Seguindo ao 

item 8- Assuntos Gerais e encerramento. O Sr. Elio de Castro Paulino informa à plenária 

que os interessados em participar da Câmara Técnica em Educação Ambiental – CTEA, 

podem solicitar sua participação através do grupo dos membros dos comitês, pois é uma 

câmara de participação livre. Sendo acatado pelos membros da plenária. O vice Coordenador 

agradece a plenária e sem mais nada a tratar, devolve a palavra ao Coordenador Geral, Sr 
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Paulo Breda. Ele dá por encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, agradecendo a 

todos os presentes. Esta ata foi lavrada por mim, Suéllen Xavier, em apoio à Secretaria 

Executiva do Fórum Capixaba dos Comitês de Bacias Hidrográficas e vai assinada pelo 

Coordenador Geral e pelo Vice Coordenador Geral.  

 

PAULO HENRIQUE MOULIN BREDA 

Coordenador Geral 

 

 

ELIO DE CASTRO PAULINO 

Vice Coordenador Geral 

 

 

 
 


