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27ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA DA REUNIÃO 

 

 

Data: 26 de fevereiro de 2015 

Local: Complexo Cultural Roque Peruch – Ibiraçu – ES 

Hora: 09h 

 

 

Às nove horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze, no Complexo 

Cultural Roque Peruch, localizado à Avenida Conde D’eu, s/nº, Ibiraçu – ES, 

reuniram-se os seguintes membros titulares do Comitê das Bacias Hidrográficas 

(CBH) do Litoral Centro-Norte do Espírito Santo: Deisy Silva Corrêa (CESAN), Felipe 

Dutra Brandão (AGERH), Felipe Sarmenghi Rangel (IFES), Francisco Rocha 

(FUNAI), Francisco Selvatici (Sindicato de Trabalhadores Rurais de Aracruz), 

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

João Neiva), Ronie Gonçalves Dias (Instituto Portas Abertas), Rosa Fanttini 

(Prefeitura de Ibiraçu), Vanessa Gonçalves (ANDESA) e Wanderley Bastos (SAAE – 

Aracruz), além dos convidados Felippe Corrêa Leão (Instituto Goiamum), Rodrigo 

Barbosa (Prefeitura de Ibiraçu), Bebiane Crystello (ANDESA) e Carlos Humberto de 

Oliveira (Instituto Portas Abertas). A reunião iniciou-se às nove horas e trinta 

minutos pela Presidente do CBH, Sra. Deisy Silva Corrêa, que fez leitura da pauta e 

apresentou justificativa de ausência dos seguintes membros: Carlos Humberto 

Gabriel (SAAE – João Neiva), Wellington Pego (Comunidade Indígena), Fernanda 

Boechat (Prefeitura de Fundão) e João Lages (Fibria S.A.). Em seguida, procedeu à 

leitura da ata da 13ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 27 de janeiro de 2015. 

Foram feitos alguns ajustes e a ata, então, foi aprovada por unanimidade. 

Posteriormente, foi passada a palavra ao secretário executivo, Sr. Felipe Dutra 

Brandão, que informou a todos que, em reunião no dia anterior no Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERH), havia sido homologada por unanimidade a 

posse dos membros da Plenária (2014-2018) e Diretoria do Comitê (2014-2016). 

Em seguida, foi feita a apresentação pela Sra. Bebiane Crystello (ANDESA) do 

Projeto de Educação Ambiental “O Rio da Minha Vida”, que irá participar do edital 

do Fundágua para receber recursos e atuar em três escolas de Aracruz, visando à 

sensibilização de alunos, professores e comunidade a cerca da importância dos 

recursos hídricos da região. A sra. Vanessa Gonçalves afirmou que é desejável o 

apoio deste CBH e sugeriu que haja dois membros do Comitê que acompanhem o 



  

Página 2 de 4 

 

desenvolvimento do projeto após o seu início. O Sr. Francisco Rocha parabenizou à 

ANDESA pelo projeto e sugeriu a inclusão de uma escola indígena no projeto.  O Sr. 

Francisco Selvatici falou sobre a importância de se trabalhar este tema (recursos 

hídricos) com as crianças. O Sr. Wanderley Bastos declarou que o SAAE – Aracruz 

está à disposição para atuar como parceiro do projeto. A Sra. Rosa Fanttini também 

declarou que a Prefeitura de Ibiraçu irá apoiar o projeto. Por fim, o apoio do Comitê 

ao projeto foi aprovado por unanimidade. O Sr. Wanderley Bastos sugeriu que seria 

interessante fazer um diagnóstico da região hidrográfica. O Sr. Felipe Rangel 

informou que quando for feito o Plano de Bacias da região, será feito um 

diagnóstico. O Sr. Francisco Selvatici disse ter conhecimento de um estudo sobre a 

região feito pela Fibria S.A., porém não soube afirmar se o mesmo está disponível a 

todos. A Sra. Deisy Corrêa, então, iniciou a fala sobre o resultado da reunião entre 

a Diretoria do Comitê, o Instituto Portas Abertas (IPA) e o FUNDÁGUA, para tratar 

do convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEAMA) e o IPA com o objetivo de apoiar a Secretaria Executiva do 

Comitê. Deisy informou que a reunião ocorreu em duas etapas e, então, concedeu 

a palavra ao secretário executivo do Comitê, Sr. Felipe Brandão, que explicou que a 

primeira reunião ocorreu no dia 12/02/2015, onde também estavam presentes o 

Sr. Sebastião Campos (FUNDÁGUA), a Sra. Vaneusa Ferreira (FUNDÁGUA), o Sr. 

Carlos Humberto (IPA), a Sra. Aidce Tapias (IPA), além da Presidente do CBH, Sra. 

Deisy Corrêa. O Sr. Felipe Brandão, que também é oficialmente o acompanhante do 

convênio junto ao FUNDÁGUA, afirmou que, nesta primeira reunião, deveriam ser 

apresentados os produtos previstos no Plano de Trabalho do convênio, e que foi 

feito um alinhamento de informações/entendimentos sobre o convênio os próximos 

passos, no intuito de se regularizar o cronograma atrasado do mesmo. Afirmou, 

ainda que, em suma, a reunião foi importante quanto aos esclarecimentos que 

proporcionou à Diretoria do Comitê e ao Instituto Portas Abertas e, como 

deliberação da mesma, foi agendada nova reunião para o dia 24/02/2015 com a 

finalidade de serem apresentados todas as ações/produtos já concretizados e a 

justificativa para aqueles que não foram executados dentro do prazo previsto no 

convênio. A Presidente do CBH, Sra. Deisy Corrêa, complementou que o Sr. 

Sebastião Campos deixou claro durante a reunião que o Sr. Felipe Brandão é a 

pessoa de referência da SEAMA para trabalhar com esse convênio, atuando como 

elo de ligação entre o IPA e o Fundágua, sendo que toda prestação de contas deve 

ser feita a ele. O Sr. Felipe Brandão continuou o seu relato informando que a 

segunda reunião ocorreu no dia 24/02/2015, onde também participaram Vaneusa 

Ferreira (Fundágua), Carlos Humberto (IPA) e Ronie Gonçalves (recém-contratado 

pelo IPA para trabalhar junto ao convênio); nesta reunião, foram apresentados pelo 
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IPA documentos referentes ao Processo Eleitoral, ocorrido no final de 2014, além de 

algumas atas e áudios de reuniões de 2014 e, como deliberação, o Sr. Carlos 

Humberto comprometeu-se a apresentar até sexta-feira (27/02/2015) uma 

proposta de novo cronograma de execução e justificativa para as ações não 

executadas dentro do prazo. O Sr. Felipe Brandão informou, ainda, que não foram 

entregues todas as atas e áudios e solicita à Plenária posicionamento de como 

resolver essa questão, pois o convênio estabelece que o IPA tem que apresentar os 

documentos mas a questão do áudio não está explícita. O Sr. Francisco Rocha 

questionou quais prejuízos poderiam surgir com a ausência das atas aprovadas. O 

Sr. Felipe Rangel relembrou a todos sobre a aprovação de Deliberações e do 

Regimento Interno durante o ano de 2014 que seriam perdidos. A Sra. Deisy 

Corrêa sugeriu que posteriormente seria necessária uma Reunião Extraordinária 

exclusiva para aprovação destas atas. O Sr. Phillippe Machado sugeriu que fosse 

feita uma análise crítica das atas, onde constassem apenas as principais 

deliberações. O Sr. Francisco Rocha reiterou sua fala da reunião anterior de não 

concordar com a remuneração de um membro do CBH para prestar serviços ao 

Comitê. O Sr. Carlos Humberto de Oliveira disse que, neste caso, haveria conflito 

com a decisão recém tomada pelo CBH de apoiar o projeto da ANDESA; porém, 

esta comparação foi refutada pelos membros: Sr. Felipe Brandão e Sra. Vanessa 

Gonçalves. Ao final deste ponto de pauta, foi colocada em votação, por sugestão do 

Sr. Felipe Brandão, a proposta de solicitação ao IPA para que seja disponibilizada a 

totalidade dos áudios de reuniões de 2014, ou o maior número possível com 

justificativas, para que sejam validadas as atas de 2013 e 2014 ainda não 

aprovadas. Sobre a questão da escassez hídrica no Espírito Santo, o Sr. Felipe 

Brandão disse que decidiu colocar este assunto na pauta, tendo em vista a situação 

crítica no Estado e também porque esta tem sido pauta de outros Comitês 

Estaduais. Informou, ainda, que alguns Comitês têm procurado a AGERH pra buscar 

soluções para essa situação e que, até aquele momento, não havia nenhuma 

demanda proveniente da região do CBH LCN-ES. Por este motivo, solicitou ao grupo 

que fornecesse informações sobre a situação dos rios da região para que tenha 

mais subsídios e que fosse feita uma discussão sobre o assunto. O representante 

do SAAE de Aracruz, Sr. Wanderley Bastos, informou que já há racionamento de 

água no distrito de Santa Rosa, que o distrito de Santa Cruz se encontra em estado 

de alerta, mas que os rios Piraquê-açu e Riacho não estão em situação crítica, 

sendo que as captações para abastecimento humano nestes rios não se encontram 

prejudicadas. Após outros relatos sobre ações que vêm sendo realizadas na região, 

o Sr. Felipe Brandão propôs que fosse criado um Grupo de Trabalho para 

construção de uma Deliberação, conforme preconiza a Resolução AGERH nº 
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002/2015. A comissão será formada pelos seguintes membros: Deisy Corrêa, Felipe 

Brandão, Rosa Fanttini e Wanderley Bastos. Em outros assuntos, a Sra. Deisy 

Corrêa informou que há um projeto da Prefeitura Municipal da Serra em parceria 

com o Instituto Goiamum a ser apresentado para o Comitê e, então, propõe que 

seja marcada uma reunião extraordinária no dia 09/03/2015 para tratar deste e 

outros assuntos, tendo sido aprovado pela Plenária. Neste momento, a reunião foi 

finalizada. 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. 

 

Ibiraçu, 26 de fevereiro de 2015.  

 

 

 

  

Deisy Silva Corrêa 

Presidente 

 

 

 

  

Felipe Dutra Brandão 

Secretário Executivo 

 

 

 


