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FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2022. 

 
DATA:  

28/04/2022 

HORÁRIO: 

14h10 às 16h40 

LOCAL:  

jitsi meet 
PAUTA DA REUNIÃO 

1- Abertura e verificação do 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), nas ações para 2022”. Participação do 

Diretor Presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert. Tempo: 40min; 

4- "O Fortalecimento das Políticas Públicas de Educação Ambiental no Espírito Santo". 

Apresentação: Anna Tristão (Gerente de EA do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito 

Santo - IEMA e Elzeni Santos (Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do IEMA). Tempo: 

30min; 

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

Espírito Santo – Ecob/ES);  

6- Informações 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; 

7- Informações sobre o Processo Eleitoral para a escolha da Coordenação Geral do Fórum 

Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH, mandato 2022-2024; 

8- Assuntos Gerais e encerramento. 

 

Ao vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez 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 e 

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 e Rosilene Bis); CBH 

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

Schwambach e Jancy Anchauer), CBH Itapemirim (Paulo Breda),CBH Litoral Centro Norte 

(Deisy Silva Corrêa), CBH Pontões e Lagoas (Alex Geaquinto Leal), CBH Itaúnas (Soliane Sousa) 

e os  convidado Ana Tristão (Gerente de Educação Ambiental do IEMA), Fábio Ahnert  (Diretor 

Presidente da AGERH), Elzeni Santos (Servidora do IEMA) e a servidora da AGERH 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 que 

há quórum. Após a rodada de apresentações saúda a todos os presentes. Passou-se então ao item 2. 

Aprovação da ata da última reunião do FCCBH. A ata do dia 09/12/21 foi colocada em discussão. 

Não houve comentários e foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Passou-se 

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

do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH), nas ações para 2022”. 

Participação do Diretor Presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio 

Ahnert; o presidente do Fórum Sr. Paulo Breda passa a palavra ao diretor presidente da Agerh Sr. 

Fábio Ahnert para apresentação. Este iniciou sua fala dissertando sobre os avanços dos trabalhos 

efetuados pela Agerh no ano de 2021, tais como 6027 requerimentos de Outorga, emissão de 557 

portarias de outorgas, 3596 declarações para águas superficiais e 704 declarações de uso para águas 

subterrâneas, além de 1364 certidões de dispensa de outorga. O diretor discorreu sobre os objetivos 

da Agerh para atender a população da forma mais rápida possível, aumentando assim a qualidade dos 

seus trabalhos. Relatou sobre a situação da cobrança pelo uso da água e informou que as declarações 

pelo uso da água estão com tempo de resposta de no máximo 15 dias aos solicitantes. Fez um breve 

relatório sobre as ações executadas pela Agerh, informou sobre cobrança, outorga, emissão de boletos, 

medição automática da vazão, que tem previsão para iniciar até o final de ano. Informa que serão 

instalados até 19 estações do monitoramento das águas (https://servicos.agerh.es.gov.br/iqa/) e 

também sobre o sistema de alerta de eventos extremos. Fala sobre a aquisição e implantação dos 

https://servicos.agerh.es.gov.br/iqa/
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biodigestores, por meio do Probacias, da instalação de irrigametros, por meio do Projeto “Água na 

Medida” e sobre os serviços de fiscalização que foram mantidos, mesmo com os problemas da 

pandemia. Relata também o fortalecimento das secretarias executivas, da gestão dos comitês e da 

previsão de avanço na implementação da cobrança, da importância da colaboração ambiental como 

instrumento para trabalhar a gestão de recursos hídricos. Informa sobre o novo acordo de projeto com 

o Banco Mundial que proporcionará o fortalecimento do sistema (Sigerh) e o trabalho de prevenção 

as alterações climáticas. Parabenizou o Sr. Jose Carlos Loss Júnior quanto a unificação do CBH Santa 

Joana com o CBH Santa Maria do Doce. Finalizando relatou um pouco sobre o “Cuidar dos rios” 

lançado pela Agerh, como solicitado pelo Sr. Maurício Vieira Gomes. Seguindo ao próximo item 4 - 

"O Fortalecimento das Políticas Públicas de Educação Ambiental no Espírito Santo". 

Apresentação: Anna Tristão (Gerente de EA do Instituto Estadual de Meio Ambiente do 

Espírito Santo - IEMA e Elzeni Santos (Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

IEMA). Tempo: 30min; o presidente passa a palavra a Sr.ª Anna Tristão para realização de sua 

apresentação, quanto a importância da Educação Ambiental junto aos comitês e a Agerh, a mesma 

relata a importância da educação ambiental frisando ser um trabalho contínuo. Após sua fala passa a 

palavra a Sr.ª Elzeni Santos para a apresentação do curso “Formação de Multiplicadores em Educação 

Ambiental e Meio Ambiente”, informando que o referido curso será disponibilizado pela Escola de 

Serviço Público do Estado – ESESP, para a Sociedade Civil Organizada, dando todas a informações 

pertinentes do curso para a plenária. Informa também sobre os municípios capixabas que concluíram 

ou estão concluindo a capacitação sobre a política de educação ambiental, sendo os primeiros, os 

municípios integrantes do consórcio Prodnorte e a previsão de que a segunda turma será na área do 

consórcio Caparaó e, posteriormente, do consórcio CIM Noroeste. Finalizou a apresentação com a 

proposta de criação de câmaras técnicas de educação ambiental dentro dos comitês de bacias. O 

presidente solicita saber quem são os CBHs que já tem instituída a câmara técnica de educação 

ambiental, sendo informado que CBH São Mateus e Itapemirim já têm está câmara técnica de 

educação ambiental. Seguindo a reunião o presidente Sr. Paulo Breda informa que cabe aos comitês 

a inserção da câmara técnica de educação ambiental. Passando a palavra ao Sr. Elio de Castro Paulino, 

este sugere que o Fórum tenha sua própria câmara. Seguindo, o presidente passa a palavra para a 

plenária novamente e o Sr. Alex Geaquinto Leal informa que para ter mais câmaras técnicas os 

comitês necessitam de um maior número de pessoas. Após declarações dos membros da plenária, o 

presidente coloca em votação a criação da câmara técnica do Fórum com recomendação de criação 

da referida câmara nos comitês de bacias também, conforme avaliação de cada um dos CBHs. A 

proposta foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta 5- Informações sobre a realização do V 

Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo – Ecob/ES); presidente 

informa que a proposta é que o encontro do Ecob/ES tenha previsão para a última semana de outubro 

de 2022, informa também que será realizado pela próxima diretoria e seu formato vai ser avaliado por 

eles. Seguindo ao próximo item 6- Informações 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; O Fórum solicita o apoio financeiro quanto 

a participação dos comitês no Encob, passando a palavra ao Sr. Fabio Ahnert que solicita aos 

membros que realizem uma organização sobre    definição do meio de transporte preferencial e 

número de participantes de cada CBH, para que a Agerh possa avaliar e definir a logística de 

transporte e acomodações dos participantes no Encob. Sugere que esta definição seja feita até o final 

do mês de maio de 2022, para que haja tempo hábil de contratar ou licitar as condições de logística 

necessárias aos participantes. Fica definido para o dia 09/05/2022, às 10 horas, a próxima reunião do 

Fórum para definição dos assuntos propostos. Seguindo ao próximo assunto 7- Informações sobre o 

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

Bacias Hidrográficas – FCCBH, mandato 2022 -2024; o presidente informa que na próxima 

reunião será definido a formação da comissão eleitoral do Fórum. Seguindo ao item 8- Assuntos 

Gerais e encerramento; passando a palavra a plenária Sr. Elio de Castro informa que o mandato da 

atual do Fórum foi prorrogado até o dia 31/08/2022. Em seguida o Sr. Mauricio informa criação do 

grupo gestor da reserva da biosfera da Mata Atlântica e solicita ao Sr. Fabio Ahnert uma indicação 

de um representante da Agerh para participação. A Sr.ª Deisy Silva Corrêa fala as dificuldades 

referentes a secretaria executivas nos comitês e solicita ao Sr. Fabio Ahnert quanto ao seu 
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posicionamento. O presidente Sr. Paulo Breda informa que o Diretor da Agerh tem uma agenda 

programada do Fórum para tratar do assunto. A Sr.ª Walquiria Ana Soares informa sobre a situação 

atual da COAPS, responsável pelo apoio às secretarias executivas de todos os CBHs, informando que 

conta com apenas uma pessoa para atender a todos os comitês, com gravação e acompanhamento das 

reuniões e posterior elaboração de Minuta de Ata da reunião.  Além de realizar estas atividades, 

desempenha demais tarefas administrativas de sua responsabilidade. Até que a funcionária que se 

desligou da Agerh seja substituída, teremos dificuldades para atender a todas as demandas e por isso, 

precisamos contar com o apoio dos CBHs. Pede que, para agilizar e melhorar o alinhamento do 

trabalho da COAPS junto aos CBHs, estes se atentem para encaminhar solicitações ao e-mail da 

COAPS (coaps@agerh.es.gov.br) e não a outros setores da Agerh, o que prejudica a organização do 

setor e dificulta o atendimento das demandas em tempo hábil. Sem mais a tratar, o presidente dá por 

encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta 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 - FCCBH e vai assinado pelo Coordenador Geral e pelo Vice 

Coordenador Geral do FCCBH, respectivamente, Paulo Henrique Moulin Breda e Elio de Castro 

Paulino. 

 

 

Paulo Henrique Moulin Breda 

Coordenador Geral do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

Elio de Castro Paulino 

Vice Coordenador Geral do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

 

Ata aprovada por unanimidade dos presentes na reunião ordinária de 01 de junho de 2022, às 

10h, por videoconferência. 
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