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Data:  10/02/2022 1 

Hora:14h 2 

Local: Reunião realizada por videoconferência, na plataforma Jitsi Meet. 3 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 4 

JUCU/ES. Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, 5 

teve início a Reunião Extraordinária do CBH Rio Jucu, com os seguintes membros presentes: 6 

Presidente Ringo Souza Batista Presidente (IDAF – Guarapari), Elio de Castro Paulino 7 

Secretaria Executiva (Sociedade Sinhá Laurinha), Jândia Reis Vice-Presidente (SIMEC), 8 

Leonardo Pignaton (Real Café), Ediene Lea Vaccari (PMVV), George Hilton Venturim 9 

(PMDM), Priscila Andreão Mayer (Instituto_Kautsky), Suéli Huber Oliveira (PMMF), 10 

Raoni de Sá (Incaper), Roberto da Costa Laperriere Jr (SESA), André Sefione(CESAN), 11 

Bianca Campos Queiroz (PMC). Presentes também Aline Serau (AGERH) e Suéllen Xavier 12 

(servidora designada pela AGERH para apoio à Secretaria Executiva). Ausências 13 

justificadas ao Secretário Executivo Edimar Binotti Jr. (Instituto Lorentzen) e André 14 

Krohling (Sindicato Rural de Domingos Martins e Marechal Floriano).  Iniciada a reunião, 15 

o Secretário Executivo Sr. Elio de Castro Paulino realizou o cumprimento do item 1. Abertura 16 

e verificação de quórum: Após verificação e confirmação do quórum, foi passada a palavra 17 

ao presidente, Sr. Ringo Batista, que realiza a leitura do item 2. Aprovação das atas de 13 e 18 

15 de dezembro de 2021. O presidente faz explanação da minuta da Ata da reunião realizada 19 

no dia treze do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, referente à eleição dos membros da 20 

plenária, de forma dinâmica e concisa com as alterações providenciadas pelo comitê. Após a 21 

leitura dos dados evidenciados na Ata, o presidente coloca a aprovação do documento em 22 

votação. Em seguida, em votação pelo chat, a Ata é aprovada por unanimidade. Dando 23 

continuidade à pauta, o Presidente Sr. Ringo Batista passa então, à leitura da minuta da Ata do 24 

dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e um, referente à Eleição dos Membros da Diretoria 25 

do CBH do Rio Jucu. Apresentou, de forma clara e objetiva,  as alterações efetuadas pelo 26 

Comitê e já inseridas no documento. Em seguida após a leitura, colocou a Ata em votação, 27 

sendo também aprovada por unanimidade. Seguindo a reunião, o Presidente Sr. Ringo Batista 28 

passou ao item 3. Plano de Trabalho do CBH do Rio Jucu 2022-2023. O Secretário 29 

Executivo, Sr. Elio de Castro Paulino, faz a sugestão de que o Plano de Trabalho completo não 30 

seja lido  para a plenária, pontuando que o documento foi enviado a todos os membros do CBH 31 
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por e-mail, em data anterior à  reunião, e  que todos deram suas contribuições neste período e 32 

estavam a par do conteúdo do documento. Em vista deste pedido o Presidente Sr. Ringo Batista 33 

consulta a plenária sobre a necessidade de leitura total da documentação e se todos concordam 34 

com o Plano de Trabalho enviado. A proposta de não leitura do plano na íntegra e o Plano de 35 

Trabalho enviado foram acatados pelos demais membros. O Sr. André Sefione pontuou quanto 36 

à necessidade de participação de todos os membros do comitê na execução do Plano de 37 

Trabalho, tanto nas formações das câmaras técnicas, quanto na execução das ações 38 

estabelecidas, para que essas ações não recaiam somente para os membros da diretoria e sim, 39 

sejam compartilhadas entre todos os membros do CBH. Em seguida o presidente Sr. Ringo 40 

Batista solicita a todos os membros do comitê que escolham em quais Câmaras Técnicas 41 

pretendem atuar, de acordo com os seus conhecimentos e habilidades, para organizar as 42 

atividades previstas no Plano de Trabalho. Propõe que os membros desejosos de participar das 43 

Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho definidos no plano, se articulem pelo WhatsApp para 44 

a formação prévia dos mesmos. Sugere, ainda, que elaborem um calendário a ser apresentado 45 

na próxima Reunião Ordinária do CBH Rio Jucu. A Sr.ª Aline Serau manifesta dúvidas quanto 46 

a quantidade de prefeitos que serão visitados pela Diretoria segundo o Plano de Trabalho 47 

aprovado. Esta dúvida foi esclarecida e corrigida, com a informação de que serão seis 48 

entrevistas e não cinco como estava no documento. É também informado a Srª Aline Serau que 49 

o documento passará por uma avaliação final devido a erros ortográficos. O Presidente então 50 

pede votação sobre o Plano de Trabalho, tendo sido aprovado por unanimidade, através do chat. 51 

Passando ao item 4. Assuntos Gerais e encerramento, o Sr. Elio de Castro Paulino faz uma 52 

sugestão ao presidente de que, para as próximas reuniões, seja feito contato com os membros 53 

do CBH, solicitando sugestões para inclusão na pauta, destacando que essa prática não foi 54 

adotada pela diretoria passada. O Sr. André Sefione informou que, embora entenda interessante 55 

a proposta, o regimento não prevê esta ação e nenhuma diretoria anterior adotou essa prática 56 

sendo a definição da pauta de reunião é de responsabilidade do presidente do comitê, o 57 

presidente ficou de analisar a sugestão. Sem mais a tratar agradece a presença de todos e encerra 58 

a reunião,  às quinze horas e seis minutos. A Ata foi lavrada por mim, Suéllen Xavier, em apoio 59 

à Secretaria Executiva do Comitê.  60 

 61 
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Ata aprovada por unanimidade dos presentes, na reunião ordinária de 07 de abril de 62 

2022, às 14h por videoconferência. 63 

 64 

Ringo Souza Batista - Presidente  65 

 66 

Elio de Castro Paulino – Secretário Executivo  67 

 68 


