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13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA DA REUNIÃO 

 

 

Data: 27 de janeiro de 2015 

Local: Conselho Interativo de Segurança de Aracruz (CISA) – Aracruz – ES 

Hora: 09h 

 

 

Às nove horas do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e quinze, em uma sala do 

Conselho Interativo de Segurança de Aracruz (CISA), localizado à Avenida Venâncio 

Flores, nº 1160, Aracruz – ES, reuniram-se os seguintes membros titulares do 

Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH) do Litoral Centro-Norte do Espírito Santo: 

Carlos Humberto Gabriel (SAAE – João Neiva), Carlos Humberto de Oliveira 

(Instituto Portas Abertas), Deisy Silva Corrêa (CESAN), Felipe Dutra Brandão 

(AGERH), Felipe Sarmenghi Rangel (IFES), Francisco Rocha (FUNAI), Francisco 

Selvatici (Sindicato de Trabalhadores Rurais de Aracruz), João Lages Neto (Fibria 

S.A.), Phillippe Machado (Manabi Logística S. A), Roberta Comin Sarcinelli 

(Prefeitura de João Neiva), Rosa Fanttini (Prefeitura de Ibiraçu), Vanessa Gonçalves 

(ANDESA), Wanderley Bastos (SAAE – Aracruz) e Wellington Moura Pego 

(Comunidade Indígena). A reunião iniciou-se às nove horas e trinta minutos pela 

Presidente do CBH, Sra. Deisy Silva Corrêa, que abriu a reunião e, em seguida, 

passou a condução da reunião para o Secretário Executivo do Comitê, Sr. Felipe 

Dutra Brandão que fez a leitura da pauta e questionou aos presentes se havia a 

intenção de alteração na ordem do dia. Não havendo, os pontos de pauta foram 

seguidos conforme convocação. Neste momento, foi realizada a leitura da ata da 

Reunião de Eleição da Plenária para o período 2014-2018 e da nova Diretoria do 

Comitê para o período 2014-2016. Após lida, foram feitos alguns ajustes e a ata, 

então, foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, passou-se ao quarto ponto 

de pauta que visava à aprovação do calendário das reuniões ordinárias do CBH 

Litoral Centro-Norte em 2015, conforme datas sugeridas pela Diretoria na 

convocação para todos os membros da Plenária. Após definição dos locais o 

calendário foi aprovado da seguinte forma: 26/02 em Ibiraçu, 16/04 em João 

Neiva, 25/06 em Fundão, 27/08 em Caieiras Velhas – Aracruz, 22/10 em Linhares e 

08/12 em Santa Teresa. Em seguida, tratou-se dos informes sobre o convênio 

firmado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) 

e o Instituto Portas Abertas (IPA) para dar apoio à Secretaria Executiva. O Sr. 
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Felipe Brandão explicou que o intuito deste assunto como ponto de pauta era o de 

nivelar o conhecimento de todos os membros da nova Plenária do que vinha 

ocorrendo, principalmente quanto à precariedade dos serviços que não vêm sendo 

prestados a contento, uma vez que os prazos estabelecidos não estão sendo 

cumpridos, e que não houve apresentação dos produtos estabelecidos no Convênio 

como, por exemplo, o fato de que nenhuma ata de reunião ocorrida no ano de 2014 

foi disponibilizada e aprovada pelos membros, o que prejudica o andamento dos 

trabalhos do Comitê. O Sr. Francisco Rocha afirmou que acredita ser antiético que 

um membro do Comitê seja remunerado para prestar serviços ao mesmo. O Sr. 

João Lages pontua que deveria ter sido previsto no convênio como suprir as 

necessidades do CBH e, uma vez que não há Agência de Bacia para o Comitê, esta 

lacuna precisa ser suprida, cabendo aos membros do Comitê cobrar e corrigir os 

erros. O Sr. Carlos Humberto de Oliveira disse que a única obrigação do Instituto 

Portas Abertas é a apresentação de um relatório semestral aos membros do CBH. A 

presidente do Comitê, Deisy Silva Corrêa, afirma que devemos olhar adiante e que 

o Comitê precisa dos produtos e documentos ainda não apresentados. O Sr. Carlos 

Humberto de Oliveira faz, então, um extenso discurso sobre esta questão, falando 

do histórico do IPA no sistema de Recursos Hídricos, apresentando sua versão dos 

fatos que contribuíram para o atual status e informando que o IPA está buscando 

solucionar as pendências. Ao final, informou que espera uma reunião com a nova 

Diretoria para repassar os documentos do Comitê que estão com o IPA. Por fim, o 

sr. Felipe Brandão conclui o assunto afirmando que esta é uma situação grave para 

o Comitê, pois sem a existência e aprovação das atas, todo o trabalho executado 

pelo Comitê em todo o ano de 2014 pode ser perdido. Em outros assuntos, o sr. 

Carlos Humberto propôs a retomada da discussão da denúncia contra o SAAE 

Aracruz, feita pela Comunidade Indígena, quando da reunião ocorrida em Caieiras 

Velhas, em novembro/2014. A Sra. Deisy Corrêa lembrou a todos que nada havia 

sido deliberado sobre o assunto pelo Comitê. O vice-presidente do CBH, Sr. 

Wellington Pego, lembrou a todos que, naquela ocasião, haviam sido convidados 

para participar da reunião o então Secretário de Meio Ambiente de Aracruz e um 

promotor do MPF, tendo comparecido um representante do MPF, além da presença 

do sr. João Caniçali, então representante do SAAE Aracruz no Comitê. Disse, ainda, 

que manteve diálogo com o MPF desde então, tendo entregado ao seu 

representante na reunião os mesmos documentos entregues ao sr. Carlos 

Humberto de Oliveira. O sr. Wanderley Bastos afirmou que a Direção do SAAE 

Aracruz deve ser informada de tal queixa e, assim que tomar ciência da denúncia, 

irá tomar as devidas providências. Então, o sr. Felipe Brandão sugeriu que fosse 

feito um Ofício a partir do CBH para o SAAE Aracruz com todas as informações da 
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denúncia para que a instituição se posicionasse; sugestão ratificada pela 

presidente, sra. Deisy Silva Corrêa. O sr. Carlos Humberto de Oliveira disse que iria 

disponibilizar para a Secretaria Executiva do Comitê os documentos da denúncia. 

Posteriormente, o Sr. Wellington Pego registrou que foi parabenizado pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) por sua eleição para a Vice-Presidência do Comitê e que 

foi presenteado com alguns materiais, como revista, livro e filme. O sr. Carlos 

Humberto, em nome do segmento Sociedade Civil, informou que não irá mais 

questionar o CERH e que reconhece a eleição da Comunidade Indígena na vice-

presidência. A presidente do CBH disse que os materiais doados pela ANA ficarão à 

disposição para empréstimo aos membros. O sr. Wanderley Bastos solicitou que 

fosse disponibilizado o planejamento estratégico aos membros do Comitê. O sr. 

Carlos Humberto de Oliveira afirma que ficará aguardando convocação da Diretoria 

do Comitê para uma reunião onde apresentará os documentos solicitados. Nada 

mais tendo a registrar, e estando os presentes fatos aqui registrados conforme a 

verdade, eu, Felipe Dutra Brandão, lavrei a presente ata que, depois de lida e 

aprovada pelos presentes foi assinada por mim e pela Presidente do Comitê. 

 

Aracruz, 27 de janeiro de 2015.  

 

 

 

  

Deisy Silva Corrêa 

Presidente 

 

 

 

  

Felipe Dutra Brandão 

Secretário Executivo 

 

 

 


