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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS 2 

HIDROGRÁFICAS 3 

Data: 14/12/2022 Local Plataforma Virtual Jitsi meet: 

Início previsto: 10:00h Término previsto: 11:30h 

Objetivo:  

I. Abertura e verificação do quórum; 

II. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 

III. Apresentação da AGERH de uma proposta para a devida utilização dos recursos acumulados 

do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS); 

IV. Calendário das reuniões do FCCBH 2023; 

V. Reorganização da Câmara Técnica de Educação Ambiental; 

VI. Assuntos Gerais e encerramento. 
 

PRESENTES:  4 

➢ Ana Eloisa Sorrilha (CBH Itapemirim) 5 

➢ Poliana Peroni Carminatti (CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce) 6 

➢ Jândia dos Reis (CBH Jucu) 7 

➢ Alex Geaquinto Leal (CBH Pontões e Lagoas) 8 

➢ Soliane Oliveira de Sousa (CBH Itaúnas) 9 

➢ Deisy Silva Correa (CBH Santa Maria da Vitória  10 

Convidados: 11 

➢ Ananda Bermudes Coutinho - AGERH 12 

➢ José Roberto Jorge – AGERH 13 

➢ Solange Cardoso Malta Nogueira – AGERH 14 

➢ Walquiria Ana Soares – AGERH 15 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze minutos, 16 

reuniram-se os membros do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas para a Reunião 17 

Ordinária, realizada virtualmente pela plataforma jitsi meet. Discussões dos pontos de pauta: I. 18 

Abertura e verificação do quórum: a reunião foi iniciada mesmo sem quórum, ressaltando que não 19 

haverá deliberação de nenhum dos pontos de pauta. II. Discussão e aprovação da ata da reunião 20 

anterior; como não houve quórum, não foi possível aprovar a ata da reunião anterior. Dessa forma, 21 

a reunião seguiu com o ponto de pauta III. Apresentação da AGERH de uma proposta para a 22 

devida utilização dos recursos acumulados do Programa Nacional de Fortalecimento dos 23 

Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS); A apresentação da Agência Estadual de 24 

Recursos Hídricos (AGERH) foi feita pelo   Diretor de Planejamento e Infraestrutura Hídrica, José 25 

Roberto falou sobre ofício recebido pela AGERH, vindo do FCCBH, sobre uso de recursos do 26 

PROCOMITÊS para contratação de secretaria executiva. Resgatou a deliberação dos comitês sobre a 27 

contratação de uma pessoa por comitê para o serviço de secretaria executiva, destacando que não é 28 

viável administrativamente esta forma de contratação.  Informou que já foi feita a contratação de 10 29 

veículos para atender aos CBHs, de 2023 a 2027. A AGERH provavelmente terá que fazer 30 



 
complementação de   receita para atender o contrato até o fim porque o recurso existente não é 31 

suficiente para atender ao contrato.  Destacou que a ideia é fortalecer os trabalhos da COAPS e a 32 

GPPA, com a contratação de três ou quatro DTs, de nível superior, para melhorar o atendimento que 33 

já é feito pela Coordenação. Sugeriu que seja feita uma elaboração de proposta conjunta que possa 34 

atender a demanda dos comitês, levando em consideração as possibilidades da AGERH e a natureza 35 

das funções que podem ser contratadas. Destacou que precisa ser definido qual serviço esses 36 

funcionários irão executar, pois a AGERH já tem uma lei que define os cargos que podem ser 37 

contratados pela AGERH, que seguem o padrão do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 38 

(IEMA). Informou que será preciso elaborar um projeto e ser enviado para o Estado, para a comissão 39 

de contratação de DT do Estado. Estando tudo de acordo, é feito o processo de contratação. A ideia 40 

é que esses DT’s fiquem lotados na AGERH, na COAPS, para fortalecer o atendimento que já ocorre. 41 

Reforça que a proposta de três ou quatro DTs é a que se apresenta mais favorável, porém limitando o 42 

uso dos veículos, caindo de cinco para dois anos de disponibilização de veículos e serviços 43 

telefônicos.  Esta proposta precisa ser avaliada pelos CBHs e informado à AGERH. Sugeriu que, 44 

havendo concordância dos comitês quanto à proposta apresentada, pode ser feito um trabalho em 45 

conjunto, envolvendo FCCBH e COAPS, para definir um escopo dos serviços a serem prestados por 46 

esses DTs. Solange orienta sobre a necessidade de o FCCBH fazer uma ata desta reunião, registrando 47 

a decisão tomada quanto à proposta apresentada e após, este documento e requerimentos devem ser 48 

enviados à AGERH/DAF para procedimentos que forem necessários para viabilizar o que for 49 

decidido conjuntamente entre a AGERH e o FCCBH. José Roberto repassou a palavra ao FCCBH, 50 

para considerações. Considerações do FCCBH: Poliana (CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce) 51 

destacou que nesta reunião não há quórum para decidir o que foi apresentado e que o assunto é muito 52 

importante para ser decidido apenas pelos presentes. Destacou que estão presentes somente os CBHs 53 

Itapemirim, Itaúnas, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Maria da Vitória, sendo que são 13 54 

Comitês em atividade e que a discussão é muito importante para ser decidido somente pelos presentes. 55 

Destacou que sem a participação dos comitês nas reuniões do Fórum, fica difícil decidir sobre um 56 

assunto tão importante. Deisy (Santa Maria da Vitória) registrou que já foi feita uma deliberação pelo 57 

FCCBH e que a AGERH deve responder ao ofício recebido, para que o FCCBH possa retomar as 58 

discussões junto aos Comitês.  Ana Eloisa concordou com a fala de Poliana e de Deisy e registrou a 59 

necessidade de reorganização do Fórum para retomar essa discussão e outras relacionadas aos 60 

trabalhos dos Comitês. Alex registrou presença, representando Pontões e Lagoas. Falou que também 61 

participa do CBH Barra Seca, mas está representando o CBH Pontões e Lagoas. Soliane (CBH 62 

Itaúnas) informou que o Comitê está em processo eleitoral. Registrou que não divulgou o processo 63 

ainda porque está esperando o “agente” dela voltar para responder perguntas que procurou na 64 



 
AGERH e não foram respondidas.  Poliana destacou que não pode ser perdido todo o trabalho feito 65 

até o momento, com a AGERH e que este não pode ser desmerecido. Destacou que o Fórum não 66 

decide pelos comitês.  Cada comitê tem poder individual de decisão. Destacou que neste momento, o 67 

FCCBH não delibera, faz uma sinalização de como cada Comitê decide. Ana Eloisa (CBH 68 

Itapemirim) destacou a necessidade de reorganização dos comitês junto ao fórum. Questionou aos 69 

presentes sobre os processos eleitorais em curso ou que virão a acontecer em 2023. Soliane (CBH 70 

Itaúnas) voltou a informar a situação de seu processo eleitoral, que aguarda o retorno de seu agente 71 

para dar continuidade. Os representantes dos CBHs Barra Seca e Foz do Rio Doce, Santa Maria da 72 

Vitória e Pontões e Lagoas informaram que não acontecerá processo eleitoral em 2023. Soliane (CBH 73 

Itaúnas) fez questionamentos acerca de procedimentos para participação no processo eleitoral, 74 

especialmente no que diz respeito à participação da sociedade civil. Ana Eloisa pediu para que José 75 

Roberto esclarecesse a questão e repassou para ser respondida pela Coordenadora do COAPS. Pelo 76 

chat, a coordenadora da COAPS informou ter respondido aos questionamentos feitos por Soliane e 77 

que, já que ela não viu o e-mail, este seria reenviado, o que foi feito ainda durante a reunião. Ana 78 

Eloisa fez um pedido de que se houver algum decreto ou regulamentação acerca da participação 79 

social, que seja enviado para ela.  Ananda respondeu à questão pelo chat. Encaminhamentos: A 80 

AGERH deverá encaminhar resposta do ofício sobre contratação de DTs, contendo a proposta 81 

apresentada pelo DPI, para repasse, discussão e avaliação dos Comitês. IV. Calendário das reuniões 82 

do FCCBH 2023; não foi discutido ou deliberado por falta de quórum. V. Reorganização da 83 

Câmara Técnica de Educação Ambiental; não foi discutido ou deliberado por falta de quórum.VI. 84 

Assuntos Gerais e encerramento; Alex falou sobre um questionário recebido do MP, que pedia 85 

informações sobre o funcionamento dos comitês. Destacou que as respostas enviadas podem servir 86 

para que o FCCBH saiba o que está acontecendo nos comitês. Pede que as informações sejam 87 

compartilhadas, pois serviriam como um diagnóstico dos trabalhos dos comitês. Ana Eloisa pediu 88 

explicações sobre esse pedido do MP, pois nem todos os comitês receberam. Alex esclareceu que não 89 

é uma intimação e sim uma busca de informações. Ana Eloisa informou que fez contato com 90 

CAOA/MP e pediu para conversar sobre um projeto que o MP estão desenvolvendo quanto ao 91 

acompanhamento dos Comitês de Bacias. Explicou a forma de trabalho de acompanhamento feito 92 

pelo MP junto ao CBH Itapemirim, o que explica o não recebimento do questionário que outros 93 

comitês receberam. Alex falou sobre a importância de adesão ao PROESAN, o que o município dele 94 

não fez.  Solicitou que qualquer informação ou solicitação em relação ao comitê do Itabapoana seja 95 

informado a ele, pois ele quer e precisa participar. Ana Eloisa questionou à AGERH sobre 96 

conhecimento a respeito do que está ocorrendo no Itabapoana. Zé Roberto orientou a entrar em 97 

contato com a COAPS para obter mais informações sobre o assunto. Ana Eloisa agradeceu aos 98 



 
participantes dos comitês e à AGERH por atender às solicitações do Fórum, desejou a todos um Feliz 99 

Natal e um 2023 de muitas realizações e muito trabalho para a o Fórum. José Roberto também 100 

agradeceu a todos, falando da importância de compartilhar ideias, propostas entre FCCBH e AGERH, 101 

para melhoria da gestão de recursos hídricos, desejou Feliz Natal, Feliz Ano Novo e deixou as portas 102 

da AGERH abertas para que todos os comitês possam participar da gestão dos recursos hídricos do 103 

Estado. Sem mais a discutir, foi encerrada a reunião às 11h10minutos do dia 14/12/2022. Esta Minuta 104 

foi lavrada por mim, Walquiria Ana Soares, Coordenadora de Apoio ao SIGERH, em suporte à 105 

Secretaria Executiva do Comitê e será assinada pela Coordenadora e pela Vice Coordenadora do 106 

Fórum Capixaba dos Comitês de bacias Hidrográficas. 107 
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____________________________________ 113 

Ana Eloisa Sorrilha 114 

Coordenadora do FCCBH 115 
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 117 


