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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS 

DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 
DATA:  

18/06/2019 

HORÁRIO:
 

10h00 às 12h30 

LOCAL:  

Sala 08 da FUCAPE, situada na avenida 

Fernando Ferrari,1358, Bairro Boa Vista, 

Vitória/ES. 

ASSUNTOS TRATADOS (PAUTA) 

 

1. Abertura e verificação do quórum;  

2. Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores: 09/05/2019 (reunião 

extraordinária-10h às 11h) e 09/05/2019 (reunião extraordinária-11h10min às 

12h30min); 

3. Informações sobre o 3º Encontro Estadual dos Comitês de Bacia Hidrográfica (3º 

ENECOB/ES), que será realizado no dia 27 de junho, no auditório da Rede Gazeta;  

4. Participação no XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(ENCOB), que será realizado de 21 a 25 de outubro de 2019, na cidade de Foz do 

Iguaçu, no Paraná; 

5. Discussão e aprovação de estratégias de ações realizadas ad referendum pela 

Coordenação Geral do FCCBH a respeito da aprovação pela Assembleia Legislativa 

do Espírito Santo, neste dia 03 de junho de 2019, do Projeto de Lei nº 172/2019, de 14 

de março de 2019, do deputado Adilson Espíndula (PTB). 

O projeto acrescentou o parágrafo 3° no art. 34 da Lei n° 10.179/2014: 

"§ 3º. Ficam isentos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, os 

agricultores e os empreendedores rurais que detenham, a qualquer 

título, área rural com até 4 (quatro) módulos fiscais e utilizem 

predominantemente mão de obra da própria família, nas atividades 

econômicas do estabelecimento ou empreendimento rural"; 

6. Assuntos Gerais; 

7. Encerramento. 
I) DESENVOLVIMENTO 

 

1. Ao dar início à reunião, às 10h15min, o Vice-Presidente/ Vice Coordenador 

Geral do FCCBH, Srº Élio de Castro justifica a ausência do Presidente/ 

Coordenador Geral do Fórum Capixaba, Srº Paulo Breda, devido a motivos 

pessoais e comunica a existência do quórum regimental com as presenças dos 

seguintes comitês e representantes: CBH Benevente (Leandro B. Sartori, Paulo 

Orlandi, Vanderlei Tavares Bertolde e Elio de castro Paulino); CBH Jucu (José 

Dalton Cardoso); CBH Santa Joana (Leonila Fiorotti Galazzi); CBH Santa Maria 

da Vitória (Mário Camilo de Oliveira Neto); CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce 

(Nayhara W. Costa Silva e Evandro Apolinário Rizzi); CBH Itabapoana (Weriton 

Azevedo Soroldoni); CBH Litoral Centro-Norte (Deisy Silva Corrêa); CBH 

Guandu (José Everaldo Oliveira Dias e Luiz Alberto Zavarize); CBH Barra Seca e 
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Foz do Rio Doce (Selso Brioschi); CBH Rio Novo (Júlio Glauco Pontes da Silva e 

Luana Salvador); CBH São Mateus (Emerson Rodrigues Machado, Arilson da Luz 

Mendes e Lutherking Mendonça Bahia) e os convidados da Agerh (Silvia Batista 

Soares e Regina Célia Freire). O Vice-Presidente do Fórum Capixaba também 

agradece ao espaço cedido pela FUCAP na pessoa do Sr. Aridelmo Teixeira, 

professor e sócio-fundador da instituição. O Sr. Aridelmo apresenta o projeto da 

FUCAP voltado ao meio ambiente.        

 

2. A Plenária aprova por unanimidade as atas das reuniões anteriores: 09/05/2019 

(reunião extraordinária-10h às 11h) e 09/05/2019 (reunião extraordinária-11h10min 

às 12h30min). 

 

3. O Secretário Executivo do Fórum Capixaba, Sr. Weriton Soroldoni atualiza a 

Plenária sobre os preparativos para o 3º ENECOB/ES. O mesmo esclarece as 

dificuldades enfrentadas para a realização do evento e que o e-mail de mobilização 

será encaminhado aos Comitês, em 18 de junho de 2019. O Sr. José Dalton, 

presidente do Comitê Jucu pergunta se os palestrantes estão confirmados. Weriton 

Soroldoni explica que AGERH está responsável pelo convite, contato e 

confirmação dos palestrantes. Élio de Castro complementa a fala de Weriton e cita 

os palestrantes que possui contato. A Srª Deisy Silva Corrêa, presidente do Comitê 

Litoral Centro-Norte sugere que a programação seja encaminhada sem a 

confirmação dos palestrantes. A Plenária concorda e aprova a sugestão de Deisy. O 

Sr. Julio Glauco, presidente do Comitê Rio Novo orienta que o convite para 

palestrante seja estendido a um representante do SAAE São Mateus, devido aos 

problemas enfrentados pela empresa. A Plenária aprova a participação do SAEE 

São Mateus como palestrante do 3º ENECOB 2019.  

 

4. O Vice-Presidente do Fórum Capixaba informa a Plenária sobre a participação 

dos Comitês no ENCOB 2019, que será realizado de 21 a 25 de outubro de 2019, 

na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O mesmo explica que o Fórum irá solicitar 

apoio a outras instituições, além da AGERH. Mário Camilo, presidente do comitê 

Santa Maria da Vitória sugere que os Comitês de Bacia não devem abrir mão do 

apoio da AGERH para a participação de representantes no evento. A Plenária 

aprova que o Fórum encaminhe um documento solicitando o posicionamento da 

AGERH para o apoio do envio de representantes dos comitês ao ENCOB 2019. 

 

5- Élio de Castro informa que a Coordenação do Fórum emitiu um documento via 

Ad referendum a Casa Civil, solicitando o veto do governador da lei 172/2019, de 

14 de março de 2019, do deputado Adilson Espíndula (PTB), e também ao 

Ministério Público Estadual argumentando a inconstitucionalidade da lei, devido a 

aprovação da cobrança ser atribuição dos Comitês de Bacia. Weriton Soroldoni 

conscientiza a Plenária da importância dos CBH’s se aproximarem dos deputados 

estaduais para fins de articulação política e o CBH Itabapoana enviará também um 

documento para o Ministério Público Estadual se posicionando contra a lei 

172/2019. Julio Glauco sugere que os Comitês de Bacia marquem uma reunião 

com o governador, Renato Casagrande. Élio de Castro informa que o Fórum 

Capixaba efetuou diálogo com um procurador da Justiça, onde foram   orientados a 

encaminharem um Ofício ao Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da 

União. A Plenária aprova que o Fórum Capixaba acompanhe o andamento do 

Ofício enviado a Casa Civil, e encaminhe o mesmo documento ao Ministério 
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Público Federal e a Procuradoria Geral da União. Weriton Soroldoni conscientiza a 

Plenária afirmando até que ponto os comitês irão permitir que a sua autonomia seja 

retirada por uma decisão meramente política. O Secretário Executivo do Fórum 

continua sua fala afirmando que o produtor precisa entender que o comitê é o 

ambiente que ele possui autonomia para decidir os assuntos sobre a cobrança. José 

Dalton sugere que os comitês insiram o tema da lei 172/2019 como ponto de pauta 

das reuniões dos CBH’s e haja uma capacitação com este tema.  

 

6. Élio de Castro solicita a apresentação do novo presidente do CBH Pontões e 

Lagoas do Rio Doce, Srº Evandro Apolinário. Weriton Soroldoni avisa que o 

Estado encaminhará o Orçamento Participativo Plurianual para 4 anos para todas as 

regiões do Espírito Santo. Sendo assim, é necessário que os Comitês estejam à par 

dos temas referentes a área de Recursos Hídricos: Outorga, Agência de Bacia, etc. 

Élio de Castro avisa que a cobrança do Comitê Jucu foi aprovada em Plenária, e se 

encontra no CERH aguardando aprovação. O Sr. Mário Camilo, presidente do CBH 

Santa Maria da Vitória conscientiza a todos que os CBH’s devem estar as Câmaras 

Técnicas (CT’s) do CERH, visto que, quando essas deliberações são encaminhadas 

para as CT’s, elas são modificadas sem a discussão com os Comitês.  

7. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada e reunião às 12h37min, e eu Regina 

Célia Freire, contratada pela AGERH para prestar apoio as Secretarias Executivas 

dos Comitês e Fórum Capixaba, lavrei esta ata e assino com os demais presentes 

de acordo com a lista de presentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weriton Azevedo Soroldoni 

Secretário Executivo do FCCBH 
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