
 
Ata da Reunião Ordinária de 02 de dezembro de 2021  

 

1 

 

Data:  02/12/2021 1 

Hora:14h:10 min 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 dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 5 

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

presentes: Elio de Castro Paulino – titular, (Sociedade Sinhá Laurinha), Priscila 7 

Andreão Mayer -titular, (Instituto Roberto Carlos Kautsky), Edimar C. Binotti 8 

Junior – titular,(Instituto Erling Lorentzen), Bruno de Almeida Zanete – titular, 9 

(FAMOPES), Ricardo Miranda Braga – titular, (AMABARRA), Andre Sefione – 10 

titular, (CESAN), Leonardo Pignaton Francisconi – titular, ( REALCAFÉ), André 11 

Ludovico Krohling – titular, (Sindicato Rural De Domingos Martins E Marechal 12 

Floriano), José Dalton Cardoso presidente(Fazenda Sauanha), José Adinan – 13 

titular, (IDAF),  Vera dos Santos - titular (INCAPER), Ediene Lea Vaccari – titular, 14 

(PMVV), George Venturim – titular (PMDM), Igor Bolzan - titular, (Refrigerantes 15 

Coroa), Izabela Brambati – titular, (PMG), Daniela da Silva - titular, (PCH São 16 

Pedro Energia). Presentes também Aline Serau (AGERH) e Shirley Bandeira e 17 

Suellen Xavier (servidoras designadas pela AGERH para apoio à Secretaria 18 

Executiva). Iniciada a reunião, o presidente realizou o cumprimento do item 1. Abertura 19 

e verificação de quórum: Após verificação e confirmação do quórum, o presidente, José 20 

Dalton, realiza a leitura da pauta de 21/10/2021; 3 - Elaboração do Calendário de reuniões 21 

do CBH rio Jucu para o ano de 2022; 4- O Processo Eleitoral do CBH rio Jucu, mandato 22 

2021-2025; 5 - A participação do CBH rio Jucu na Assembleia Geral Ordinária do Fórum 23 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) para eleição da nova 24 

Coordenação Geral, mandato 2022-2023; 6 - Informações sobre a realização da Reunião 25 

Ordinária da Coordenação Geral do FNCBH (que será presencial), em 8 e 9 de dezembro 26 

de 2021, em Vitória - ES; 7 - Assuntos gerais. Após leitura o Presidente passa ao Item 2 27 

- Discussão e aprovação da ata da reunião de vinte e um de outubro de dois mil e 28 

vinte e um, dissertando à plenária sobre as principais alterações feitas. Após, a Ata foi 29 

aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente passa a palavra ao Sr. Elio de Castro 30 

quanto ao Item 3- Elaboração do Calendário de reuniões do CBH rio Jucu para o 31 

ano de 2022,  é apresentada a plenária as novas datas previstas que são: três de fevereiro, 32 

sete de abril, três de junho, quatro de agosto, seis de outubro e primeiro de dezembro de 33 

dois mil e vinte e dois. A Sr.ª Vera dos Santos pontuou se a nova plenária do Comitê não 34 

deveria elaborar o calendário, o Sr. Presidente informou que as próximas reuniões serão 35 

somente para o processo eleitoral e ocorrerão nos dias treze e quinze de dezembro do ano 36 

de dois mil e vinte e um respectivamente, devido as solicitações do CERH quanto a 37 

elaboração do calendário a nova direção poderá fazer alterações posteriores quanto ao 38 

calendário, sugestões acatadas Calendário foi aprovado pela plenária. Após passa-se ao 39 

Item 4- O Processo Eleitoral do CBH rio Jucu, mandato 2021-2025, O Sr. Jose Dalton 40 

então presidente, informou que o processo Eleitoral teve início com a aprovação da 41 

deliberação com as regras e a formação da Comissão Eleitoral que recebeu a 42 

documentação em um processo um totalmente virtual. O Sr. Presidente dá um breve 43 

resumo de como foi sua gestão e informa que os documentos estão armazenados em 44 

arquivos em formato digitais e em HD externo além daqueles publicados no site da 45 

AGERH seus principais documentos. O presidente também explana brevemente como foi 46 
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sua gestão como Presidente do Comitê. O Presidente abre a plenária para demais 47 

membros se manifestarem O Sr. Andre Sefione (Cesan) abre uma pequena discussão 48 

quanto ao armazenamento das documentações e que os documentos o CBH esteja salvo 49 

em outros locais além daqueles apresentados pelo presidente. O Presidente abre a plenária 50 

para demais membros se manifestarem, no entanto para ser deliberado o assunto o mesmo 51 

deve estar na pauta. A principal preocupação da plenária se volta para a transparência das 52 

atividades do CBH e solicitando uma adequação de atividades não podendo ser deliberado 53 

pela plenária. A Srª. Daniela, da São Pedro Energia inicia uma discussão quanto a 54 

habilitação de seu órgão junto a comissão eleitoral, sendo informada pelo Sr. Elio de 55 

Castro e Aline Serau quanto aos procedimentos tomados as possibilidades de não 56 

habilitação. O Sr. Elio de Castro informa que os procedimentos de reavaliação devem ser 57 

apresentados à Comissão eleitoral. Houve em seguida questionamento da Sr.ª Daniela 58 

PCH São Pedro quanto ao prazo de resposta enviado à comissão e que foi prontamente 59 

respondido pelo Sr. Elio de Castro que a plenária não poderá passar pelas decisões da 60 

Comissão Eleitoral, O Sr. Andre Sefione sugere que a PCH São Pedro entre com nova 61 

solicitação com os pré-requisitos em dia e faça novamente uma solicitação de habilitação 62 

de participação no comitê dentro do processo Eleitoral Continuado. Em seguida, o Presidente 63 

passa ao Item 5- A participação do CBH Rio Jucu na Assembleia Geral Ordinária 64 

do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) para a eleição da 65 

nova Coordenação Geral, mandato 2022-2023; O Presidente Sr. José Dalton faz um 66 

breve relato informando como ocorreu a Assembleia Geral do Fórum Nacional de 67 

Comitês de Bacias Hidrográficas, sendo que somente teve uma única chapa e mesma foi 68 

eleita por aclamação. Em seguido o Sr. Elio de Castro também tem sua fala sobre o evento 69 

e informa que o Sr. José Dalton foi o voto do CBH Jucu. Ele informa também sobre a 70 

Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias que 71 

ocorrerá nos dias oito e nove de dezembro de dois mil e vinte e um. Na sequência, o 72 

Presidente passa ao Item 6. Informações sobre a realização da Reunião Ordinária da 73 

Coordenação Geral do FNCBH (que será presencial), em 8 e 9 de dezembro de 2021, 74 

em Vitória. O Presidente faz um convite a plenária quanto a participação no Fórum 75 

Nacional e o Sr. Elio pontua a importância das participações dos comitês e compromete-76 

se de informar se a reunião será mista ou presencial somente, sem demais manifestações. 77 

O presidente passa ao Item 7. Assuntos gerais e abre à plenária para manifestações. O 78 

Sr. George Venturim (PMDM) informa que houve uma reunião referente ao grupo de 79 

trabalho formado para o atendimento das construções de barragens do rio Jucu e informa 80 

e após irá ter demais informações e encaminhamentos ao CBH. O Sr. Elio fala sobre 81 

reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), onde é Conselheiro 82 

representando o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/ES), onde foi 83 

apresentada uma minuta de um projeto de Lei que institui a Política Nacional de 84 

Infraestrutura Hídrica e que está altera a política atual das águas, pontuando que um item 85 

quanto a comercializada das águas. Nesta discussão foi solicitada pelos demais  que o 86 

projeto de lei seja repassado e analisado pelos membros do comitê, posteriormente. O 87 

Presidente informa que uma nova resolução do CERH o seguimento de produção terá que 88 

ser representado por entidades representativas da categoria. Os membros do conselho 89 

fazem agradecimentos ao presidente e a Srª Vera, agradecem pelas participações e 90 

despedem-se da plenária e do comitê devido a não continuação como membro do CBH 91 

Rio Jucu. Sem mais a tratar, o presidente encerra a reunião, que foi finalizada às dezesseis 92 



 
Ata da Reunião Ordinária de 02 de dezembro de 2021  

 

3 

 

horas e três minutos e a Ata foi lavrada por mim, Suéllen Carvalho Xavier, em apoio à 93 

Secretaria Executiva do Comitê.  94 

 95 

 96 

Jose Dalton Rezende Magalhães Cardoso - 97 

                                   Presidente 98 

 99 

Elio de Castro Paulino – 100 

Secretário Executivo 101 

 102 

Ata aprovada por unanimidade dos presentes da plenária na reunião ordinária realizada 103 

no dia 03 de fevereiro de 2022, às 14h por videoconferência. 104 


