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Data:  03/02/2022 1 

Hora:14h 2 

Local: Reunião Realizada por Videoconferência, na plataforma Jitsi Meet. 3 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 4 

RIO JUCU/ES. Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 5 

catorze horas, teve início a Reunião Ordinária do CBH Jucu, com os seguintes membros 6 

presentes: Presidente Ringo Souza Batista (IDAF – Guarapari), Vice-Presidente  7 

Jândia Reis (SIMEC), Secretário Executivo Elio de Castro Paulino (Sociedade Sinhá 8 

Laurinha), Leonardo Pignaton (Real Café), Suéli Huber Oliveira (PMMF), Raoni de 9 

Sá (Incaper), André Sefione (CESAN), Bianca Campos Queiroz (PMC), Roberto da 10 

Costa Laperriere Jr (SESA), Ediene Lea Vaccari (PMVV), Lízia Reis (São Pedro 11 

Energia), André Krohling (SRDMF), George Hilton Venturim (PMDM) , Presentes 12 

também Aline Serau (AGERH),  Walquiria Ana Soares (servidora designada pela 13 

AGERH para apoio à Secretaria Executiva) e Lizia Reis (Brasil PCH - convidada). 14 

Iniciada a reunião, o presidente realizou o cumprimento do item 1. Abertura e 15 

verificação de quórum: Após verificação e confirmação do quórum, o presidente Ringo 16 

Batista realiza a leitura dos itens da ordem do dia:  1. Abertura e verificação do quórum; 17 

2. Aprovação das atas das reuniões de 02, 13 e 15 de dezembro de 2021; 3. Apresentação 18 

da plenária (mandato 2021-2025) e da nova Diretoria (mandato 2021-2023); 4. 19 

Informações sobre o andamento da viabilização da Cobrança pelo uso dos recursos 20 

hídricos na bacia hidrográfica do rio Jucu e sobre a criação da Agência de Bacia; 5. 21 

Possibilidade de escolha de uma microbacia do Jucu para implantação do Projeto Pró-22 

Bacias da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh); 6. Plano de Trabalho do CBH 23 

rio Jucu para 2022; 7. Utilização dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento 24 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês); 8. Capacitação dos membros da 25 

plenária; 9. Processo eleitoral continuado (mandato 2021-2025); 10. Assuntos Gerais e 26 

encerramento. 2. Aprovação das atas das reuniões de 02, 13 e 15 de dezembro de 2021. 27 

Após leitura, o presidente solicitou que Walquíria Ana Soares (servidora designada pela 28 

AGERH para apoio à Secretaria Executiva) realizasse o compartilhamento das atas. Sr 29 

Élio de Castro (secretário executivo), informou ao presidente que as atas foram enviadas 30 
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anteriormente para devidas revisões e considerações. Referente a ata do dia 02/12/2021, 31 

o presidente informou que não fez revisões pelo motivo de não haver participado da 32 

reunião. Desta forma, submeteu a minuta em votação e a mesma foi aprovada pelos 33 

presentes. Seguindo, foi compartilhada a ata da Assembleia Eleitoral do dia 13/12/2021. 34 

Verificou-se que o arquivo compartilhado não possuía contribuições realizadas por alguns 35 

membros. Assim, após algumas discussões e questionamentos, foi sugerido o reenvio da 36 

ata com o texto de revisão realizada por Bianca Campos Queiroz e para ademais 37 

considerações dos membros. Foi acordado a realização de uma reunião extraordinária no 38 

dia 10 de fevereiro do presente ano para aprovação das atas de eleição dos dias 13 e 15 39 

de dezembro de 2021. Passado ao item 3) Apresentação da plenária (mandato 2021-40 

2025) e da nova Diretoria (mandato 2021-2023) – Tendo em vista a posse da nova 41 

plenária e diretoria eleitas para os mandatos 2021-2025 e 2021-2023. respectivamente, os 42 

membros realizaram uma breve apresentação informando seus nomes, instituições as 43 

quais representam e atuação dentro do CBH Rio Jucu. Passado ao item 4) Informações 44 

sobre o andamento da viabilização da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 45 

bacia hidrográfica do rio Jucu e sobre a criação da Agência de Bacia – O presidente 46 

informou que solicitou agendamento de reunião a Agerh para obter informações sobre o 47 

processo de cobrança e consequentemente apresentar a plenária, no entanto o presidente 48 

da Agerh, Sr. Fábio Ahnert testou positivo para a COVID19 e a reunião foi desmarcada. 49 

Desta forma, o secretário, Sr. Élio de Castro, encaminhou e-mail ao gabinete solicitando 50 

reagendamento da reunião ou a indicação de um representante para repassar informações 51 

sobre o processo de cobrança, no entanto, em resposta a assessoria o gabinete informou a 52 

impossibilidade no momento, devido aos compromissos agendados do Programa Águas 53 

e Paisagens II. Após manifestações dos participantes sobre este tema, o presidente 54 

informa sobre o prazo para cumprimento das cláusulas referente ao TAC firmado junto 55 

ao Ministério Público. Sr. Élio de Castro orienta a nova diretoria formalizar o pedido de 56 

reunião com a Promotoria de Vila Velha para tratar assuntos referente ao TAC. Passado 57 

ao item 5) Possibilidade de escolha de uma microbacia do Jucu para implantação do 58 

Projeto Pró-Bacias da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) – O presidente 59 

pergunta se a plenária já estudou sobre esta microbacia e quais os critérios já foram 60 
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discutidos para tal. Aline Serau se manifesta, informando que apesar de haver vários 61 

pedidos (inclusive em outras bacias), ainda orienta a escolha da microbacia de acordo 62 

com as informações do diagnóstico do plano de bacias, visto que o plano apresenta a 63 

região com menor disponibilidade hídrica. André Sefione entende que a Agerh seria o 64 

melhor ator para sugerir essa microbacia e pergunta: O que significaria o Pro bacias vir 65 

para a Bacia Hidrográfica do Jucu? Qual o tipo de envolvimento do CBH Jucu com esta 66 

ação? Há prazo? Aline responde que o programa tem realizado ações de implantações de 67 

biodigestores nas zonas rurais, capacitando funcionários das prefeituras para uso destes 68 

materiais e práticas mecânicas de manejo do solo (terraceamento, caixas secas, 69 

barraginhas). As implantações iniciaram pela bacia do Itapemirim,  no sentido de 70 

melhorar a infiltração da água no solo no período de chuva, de forma a minimizar as 71 

enchentes. O presidente Ringo Batista informou que entrou em contato com a Agerh, 72 

buscando a possibilidade deste projeto vir também para a bacia do Jucu. Aline Serau 73 

informou que mais informações seriam passadas pelo Sr. Ricardo Valory - Agerh na 74 

reunião ora então cancelada. Devido à falta de informações para discussão sobre a pauta 75 

em questão, Sr. Élio de Castro sugere seguir com os demais assuntos da pauta, e 76 

retornarem a discussão do item em outras reuniões, na medida em que o CBH recebesse 77 

informações da parte técnica da Agerh. Sugestão acatada e passado ao item 6) Plano de 78 

Trabalho do CBH rio Jucu para 2022 – O Plano de Trabalho foi compartilhado em tela. 79 

O Presidente e André Sefione manifestam sobre metas, formas, prazos e a realização do 80 

Plano de Trabalho para a atual gestão. O Sr. Élio de Castro informa que o documento com 81 

o Plano de Trabalho foi encaminhado com antecedência, para que os membros 82 

realizassem suas contribuições e sugestões para a plenária discutir e então aprovar e que 83 

o encaminhamento antecipado não havia pretensão de proposta final. Aline Serau sugere 84 

simplificar algumas ações já existentes no Plano de Trabalho e ressalta a importância em 85 

deixar o calendário aprovado para realizar adequações posteriormente em outras reuniões. 86 

Após, foram inseridas colaborações ao plano de trabalho e colocado em votação para 87 

aprovação. Plano de Trabalho aprovado pelos membros, com ressalva para demais ajustes 88 

serem adequados na próxima reunião extraordinária. Seguindo a reunião, o Presidente 89 

sugere passar para o item 9) Processo eleitoral continuado (mandato 2021-2025) – Foi 90 
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proposto que Aline Serau realize uma Minuta de Deliberação de Processo Continuado, 91 

para então o CBH aprovar na próxima reunião. Aline Serau pediu  para observar a 92 

resolução CERH/2016 na elaboração da Minuta. Devido avanço do horário, o presidente 93 

sugere a realizar a discussão dos itens 7) Utilização dos recursos do Programa Nacional 94 

de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês) e 8) 95 

Capacitação dos membros da plenária em outra reunião. Com relação ao Item” 7”, Sr. 96 

Élio sugere a plenária um estudo antecipado, para melhor tratamento do assunto, 97 

encaminhamentos e decisões importantes no CBH. Sugestão acatada, é passado ao item 98 

10. Assuntos Gerais e encerramento - O presidente ressalta a importância em realizar 99 

uma reunião com a Agerh para que o mesmo tenha esclarecimentos de vários assuntos 100 

referente ao CBH e assim, colabore nas discussões do comitê. O Sr. George Venturim 101 

pede a palavra para informar a existência de um grupo de discussão referente a barragens 102 

e que o mesmo será reformulado para que seja dado andamento nas discussões e 103 

propostas, a fim de finalizar a elaboração de um laudo técnico para resposta à plenária. 104 

Sem mais a tratar, o presidente agradeceu a participação dos membros à plenária e apoio 105 

da Agerh. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos e a Ata 106 

foi lavrada por mim, Shirley Bandeira, em apoio à Secretaria Executiva do Comitê. 107 

  108 

Ata aprovada por unanimidade da plenária na reunião ordinária de 07 de abril de 109 

2022 realizada às 14h por videoconferência. 110 

 111 

Ringo Souza Batista – Presidente 112 

 113 

Elio de Castro Paulino – Secretário Executivo 114 

 115 


