
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 
 
Aos onze dias de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e vinte e cinco minutos, 

no auditório da Agerh, localizado na Rua Dep. Nelson Monteiro, 1000 - Loja 1 - Centro, 

Vitória/ES, reuniram-se membros do fórum capixaba de comitês de bacias hidrográficas 

para tratar da seguinte pauta: abertura e verificação de quórum, discussão e aprovação da 

ata da reunião anterior, Encontro Estadual de Comitês de Bacias (ENECOB), calendário 

das reuniões dos comitês, levantamento das necessidades administrativas dos comitês 

segundo o Regimento Interno, Câmara Técnica de Educação Ambiental, assuntos gerais e 

encerramento. A reunião teve a participação de Ana Eloisa Sorrilha (CBH Itapemirim), 

Poliana Peroni (CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce), Jândia Reis (CBH Jucu), Alex 

Geaquinto Leal (CBH Pontões e Lagoas), Maurício Vieira (CBH Rio Novo), Soliane Sousa 

(CBH Itaúnas), Deisy Correa (CBH Santa Maria da Vitória) e Walquíria Soares (COAPS – 

AGERH). Sr.ª Ana Eloisa Sorrilha conduziu os trabalhos, e após verificação de quórum 

qualificado, questionou aos presentes sobre a aprovação da Ata anterior. Sr. Mauricio Vieira 

reforçou sua dúvida quanto a representação dos comitês Jucu e Itapemirim na nova 

formação da coordenação do fórum, tendo em vista que Elio de Castro e Paulo Breda 

fizeram mandato de 4 anos, respectivamente. Sr.ª Deisy Corrêa concordou com a fala do 

sr. Mauricio pelo fato de inviabilizar a participação de outras comitês na coordenação. 

Contudo, informou que não há tempo de mandato estabelecido no regimento quanto a 

representação dos comitês. Sr.ª Poliana Peroni sugeriu que a revisão do regimento interno 

do fórum fosse ponto de pauta para a próxima reunião. Não tendo mais nada a acrescentar, 

a Ata da reunião anterior foi aprovada. Sobre o Enecob, Sr.ª Ana Eloisa comunicou que em 

reunião com Fabio Anhert, Diretor Presidente da Agerh, foi sugerido que o Encontro fosse 

adiado para março de 2023 e que a partir do ano que vem, fizesse parte do calendário fixo 

do Calendário Estadual, uma vez que março é o mês das águas. Para o quarto ponto de 

pauta, a fim de facilitar o trabalho de suporte aos comitês, foi solicitado pela Sr.ª Walquíria 

Soares, coordenadora da Coaps (Agerh), que os comitês se organizassem referente as 

suas agendas de reuniões, principalmente as ordinárias, pois muitos comitês têm datas de 

reuniões próximas umas das outras e acabam gerando acúmulo de reuniões no mesmo 

mês, o que dificulta o atendimento. Sr.ª Deisy Corrêa sugeriu que os comitês 

implementassem uma regularidade em suas reuniões. Sr.ª Walquíria Soares atentou que 

as reuniões de câmara técnica não serão acompanhadas pela Coaps, pois os temas 

abordados são de caráter específico do grupo de trabalho. Sr.ª Ana Eloisa seguiu então 

para o quinto item da pauta, que trata do levantamento das necessidades dos comitês, com 

base no regimento interno. Sr.ª Deisy Corrêa questionou sobre a contratação da secretaria 

executiva. Sr.ª Poliana Peroni respondeu que em reunião com a Agerh, foi informado que 

a contratação nos moldes da recomendação do fórum, não será possível, uma vez que o 

profissional em designação temporária requer lotação fixa, gestor que o acompanhe e 

vínculo específico, o que os comitês não têm condições de suprir, inviabilizando a utilização 

do recurso do Procomitês de forma legal conforme as leis. Entretanto, os profissionais 

poderiam ficar alocados na Agerh. Sr.ª Deisy Correa demonstrou frustração perante o fato 



 

e sugeriu que a Agerh dê retorno aos comitês com o que de fato pode ser utilizado com o 

recurso Procomitês. Sr.ª Walquíria Soares sugeriu que o fórum formalize esses 

questionamentos e os demais levantamentos que os comitês percebam serem necessários, 

à diretoria da Agerh. Referente a formação da Câmara Técnica de Educação Ambiental do 

fórum, todos os membros presentes representantes dos comitês aceitaram fazer parte da 

equipe. Para os informes gerais, Sr.ª Ana Eloisa manifestou sua satisfação em ter 

participado do Encob, que ocorreu no mês de agosto em Foz do Iguaçu e comentou que a 

parceria para formação da nova coordenação do fórum surgiu no encontro. Sr. Alex 

Geaquinto citou um episódio ocorrido no comitê de Pontões e Lagoas que o entristeceu e 

de como os comitês estão fechados, o que dificulta a participação dos membros. Sr.ª 

Walquíria Soares comentou da necessidade de mobilização das pessoas para entenderem 

a importância do comitê de bacia e também da necessidade de cobrança por parte do 

ministério público da participação das prefeituras. Sem mais nada a tratar, a reunião foi 

encerrada às doze horas e dez minutos. A Ata foi lavrada por mim, Jamila Silva, em suporte 

à Secretaria Executiva do fórum e segue para ser assinada pela coordenadora. 

 

 

______________________ 
Ana Eloisa Sorrilha 

Coordenadora do FCCBH 


