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Vitória/ES, 09 de maio de 2022 

 

OFÍCIO FCCBH/COORDENAÇÃO GERAL/N° 01/2022, de 09 de maio de 2022 

 

 

À  

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) 

Sr. Fábio Ahnert 

Diretor Presidente 

 

Assunto: solicita apoio para a participação da delegação capixaba no XXIV ENCOB 

 

 

Serve o presente para apresentar a essa Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh),  a 

solicitação de apoio – transporte (incluindo a locomoção no local do evento), 

hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e jantar, no local do evento, bem 

como no período da viagem de ida e volta) - para a participação da delegação capixaba 

no XXIV Encontro Nacional de Comitês de Bacas Hidrográficas (ENCOB) que será 

realizado no período de 22 a 26 de agosto de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado 

do Paraná. 

 

Em reunião realizada na data de 09 de maio de 2022, às 10h, por videoconferência, o 

plenário do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH), decidiu por 

maioria dos presentes que fosse locado um ônibus - com estrutura de segurança, 

comodidade, conforto e serviços para viagens de trechos longos - para possibilitar uma 

maior participação no referido encontro, que é o maior evento de recursos hídricos do 

país e que cada Comitê possa fazer a indicação de ao menos 03 (três) representantes (um 

de cada segmento, Pode Público, Usuário e Sociedade Civil) para participar do XXIV 

ENCOB. 

 

Considerando que é bastante relevante a participação do Comitês do Estado do Espírito 

Santo e que as inscrições para o evento já estão abertas no site do 

ENCOB, https://www.encob.org, é importante que a solicitação seja atendida em tempo 

suficiente para que os Comitês se organizem para o XXIV ENCOB. 

 

Sendo só para o momento e na certeza do atendimento à solicitação em tela, aproveitamos 

para apresentar protestos de elevada estima e consideração.  

 

XXIV ENCOB: 

Informações sobre o XXIV ENCOB podem ser obtidas através do 

link: https://www.encob.org/. 

 
FÓRUM CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

https://www.encob.org/
https://www.encob.org/
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Paulo Henrique Moulin Breda – Coordenador Geral 

Elio de Castro Paulino – Vice Coordenador Geral 

Weriton Azevedo Soroldoni - Secretário Executivo 


