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REUNIÃO DE ELEIÇÃO DA PLENÁRIA 2014-2018 

ATA DA REUNIÃO 

 

 

Data: 02 de dezembro de 2014 

Local: Unidade de Saúde da Família (USF) – Ibiraçu/ES 

Hora: 09h 

 

 

Às nove horas do dia dois de dezembro de dois mil e quatorze, em uma sala da 

Unidade de Saúde da Família (USF), localizada à Rua Martins Pescador, s/nº, 

Ibiraçu – ES, reuniram-se os inscritos para participar da eleição dos membros e da 

nova Diretoria do Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH) do Litoral Centro-Norte do 

Espírito Santo, além dos convidados Philippe Machado (Manabi Logística S.A.), 

Robson Monteiro dos Santos (AGERH), João Domingos Caniçali (SAAE Aracruz) e o 

Presidente do CBH Litoral Centro Norte, Francisco Selvatici (Associação dos 

Produtores Rurais de Aracruz - ASPRA). A reunião iniciou-se às nove horas e trinta 

minutos pelo Presidente do CBH e membro da Comissão Eleitoral, Sr. Francisco 

Selvatici, que destacou a importância do Comitê, falou sobre as dificuldades para a 

alteração do Regimento Interno, o qual foi solicitado pelo representante da Manabi 

Logística, Sr. Luis Augusto, e, ainda, falou sobre problemas de alcance de quórum 

nas reuniões e sobre a vacância do cargo de Secretaria Executiva, que prejudicou 

os trabalhos do Comitê. Posteriormente, foi feita uma breve apresentação de todos 

os presentes. Em seguida, foi passada a palavra para o representante do Instituto 

Portas Abertas, Sr. Carlos Humberto de Oliveira, que fez leitura e explanação sobre 

as Deliberações do CBH LCN nº 001/2014 e nº 002/2014, as quais tratam, 

respectivamente, do Cadastro de Instituições junto ao Comitê e do Processo 

Eleitoral. O Sr. Carlos Humberto comentou sobre as reuniões realizadas pela 

Comissão Eleitoral, que contou com a participação de outros membros do Comitê e, 

ainda, sobre a divulgação do Processo Eleitoral que ocorreu no sítio eletrônico do 

IEMA, no jornal A Tribuna, nas redes sociais e em uma reunião do Comdersu, em 

Aracruz. Logo após, foi feita uma leitura do artigo 9º do Regimento Interno e o Sr. 

Luis Augusto questionou sobre o procedimento para definição dos suplentes neste 

Comitê, tendo suas dúvidas sanadas pelos presentes. Em seguida, foi feita a divisão 

dos presentes nos segmentos: Poder Público, Sociedade Civil, Usuários de Recursos  
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Hídricos e Comunidade Indígena, no intuito de eleger os membros titulares e 

suplentes da Plenária do Comitê para o período 2014-2018. Após a reunião dos 

segmentos, foi apresentada a nova Plenária que terá a seguinte composição: 

Sociedade Civil - titulares eleitos: Agência Nacional de Desenvolvimento Econômico, 

Social e Ambiental (ANDESA), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Instituto 

Portas Abertas (IPA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aracruz (STR Aracruz) 

e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa (STR Santa Teresa), não 

havendo instituições suplentes; Usuários de Recursos Hídricos – titulares eleitos: 

Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), a empresa Fíbria Celulose 

S.A., a empresa Manabi Logística S.A., Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Aracruz (SAAE Aracruz) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE 

João Neiva), não havendo instituições suplentes; Poder Público – titulares eleitos: 

Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), Prefeitura Municipal de Fundão, Prefeitura Municipal de Ibiraçu e 

Prefeitura Municipal de João Neiva, não havendo instituições suplentes; e, por fim, 

Wellington Pego, como representante da comunidade indígena tupiniquim e 

guarani, não havendo suplentes. Neste momento, o então Presidente do Comitê, 

Sr. Francisco Selvatici deu posse à nova Plenária. Então, passou-se para a segunda 

parte da reunião com o objetivo de eleger a nova Diretoria do Comitê. O Sr. 

Francisco Selvatici fez um pequeno histórico de sua participação no Comitê, dizendo 

que sempre esteve presente às reuniões e sobre as circunstâncias que o levaram à 

Presidência. A Vice-Presidente do Comitê, Sra. Rosa Fanttini, fez também uma fala 

sobre sua participação na Vice-Presidência, que trouxe de volta a participação mais 

ativa do Poder Público na Diretoria. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Carlos 

Humberto (IPA) que fez a leitura dos artigos 10 a 14 do Regimento Interno que, 

tratam do funcionamento e das atribuições dos cargos da Diretoria do Comitê. Logo 

após, foi feita novamente a divisão dos presentes por segmento para que fossem 

feitas as indicações de cada segmento para a Diretoria. Retomada a reunião, o Sr. 

Carlos Humberto, representante do IPA, apresentou-se como indicação da 

Sociedade Civil para a Presidência. Segundo ele, havia um acordo prévio de que 

houvesse rotatividade dos segmentos nos cargos da Diretoria, sendo que o setor de 

Usuários e Poder Público já haviam atuado na Presidência do Comitê; desta forma, 

só a Presidência interessava ao segmento. O segmento de Usuários de Recursos 

Hídricos apresentou a CESAN, por meio de sua representante Deisy Silva Corrêa, 

como indicada à Diretoria, também concorrendo ao cargo de Presidente. Em 

seguida, o segmento Poder Público apresentou a AGERH, através do representante 

Felipe Dutra Brandão, como indicado para o cargo de Secretaria Executiva do CBH. 

Tendo em vista as discussões sobre o acordo de alternância dos segmentos, o 
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Presidente do Comitê procedeu à votação para decidir se a alternância deveria ser 

continuada de forma a eleger automaticamente a Sociedade Civil para a Presidência 

do período 2014-2016. Em regime de votação, houve 11 (onze) votos contrários e 

5 (cinco) favoráveis à alternância; assim, a escolha para a Presidência seria 

realizada de forma habitual com votação aberta e segundo escolha da maioria dos 

membros da nova Plenária. Neste momento, o representante da Comunidade 

Indígena, Wellington Pego tem uma fala em que pleiteia o cargo de Vice-Presidente 

do Comitê. Após discussões sobre a legalidade deste pleito, a representante da 

Prefeitura de Fundão, Sra. Fernanda Boechat, sugeriu que entrássemos em regime 

de votação dos demais cargos. O Presidente do Comitê aceitou a sugestão e 

procedeu à votação para o cargo de Secretaria Executiva e, em regime de votação, 

a AGERH foi eleita por unanimidade. Em seguida, passou-se à votação para o cargo 

de Presidente do CBH, havendo duas candidaturas: 1)Instituto Portas Abertas e 2) 

CESAN. A candidatura 1 recebeu 5 (cinco) votos e a candidatura 2 recebeu 11 

(onze) votos. A representante da ANDESA, Sra. Vanessa Gonçalves disse que 

gostaria de contribuir com o Comitê e teria interesse em compor a Diretoria no 

cargo de Vice-Presidência, caso a candidatura da comunidade indígena não fosse 

legal. O Sr. Robson Monteiro afirmou que o Regimento Interno do Comitê era 

omisso nesse aspecto, uma vez que ele assegura a presença dos três segmentos na 

Diretoria e considerando que o CBH Litoral Centro-Norte possui um quarto 

segmento. O Sr. Wellington Pego afirmou que havia participado do Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas como Sociedade Civil. Após 

discussões, o Sr. Francisco Selvatici sugeriu que o segmento Sociedade Civil se 

reunisse novamente para definir sobre o interesse na Vice-Presidência. Após este 

momento de reunião, a Sociedade Civil apresentou um candidato ao cargo de Vice-

Presidente: a ANDESA. Assim, o Sr. Francisco Selvatici procedeu à votação, 

havendo duas candidaturas: 1) ANDESA e 2) Comunidade Indígena: Etnia 

Tupiniquim e Guarani. A candidatura 1 recebeu 5 (cinco) votos e a candidatura 2 

recebeu 11 (onze) votos. O Sr. Carlos Humberto do Instituto Portas Abertas 

afirmou que entraria com questionamento junto ao CERH sobre a não inserção do 

segmento Sociedade Civil na Diretoria do CBH e o Sr. Robson Monteiro disse que 

também entraria com questionamento junto ao CERH no intuito de regularizar esta 

questão para o caso de novas ocorrências. Por fim, o Sr. Francisco Selvatici e a Sra. 

Rosa Fanttini deram posse à nova Diretoria do Comitê, com a seguinte composição: 

Presidência: Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN – representada 

por Deisy Silva Corrêa; Vice-Presidência: Comunidade Indígena – Etnia Tupiniquim 

e Guarani – representada por Wellington Pego; e, Secretaria Executiva: Agência 

Estadual de Recursos Hídricos – AGERH – representada por Felipe Dutra Brandão. 
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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 pelos demais membros 

eleitos. 

 

Ibiraçu, 02 de dezembro de 2014.  

 

 

 

Deisy Silva Corrêa 

CESAN 

 

Wellington Pego 

Comunidade Indígena 

 

Felipe Dutra Brandão 

AGERH 

 

 

João Lages Neto 

FIBRIA 

 

Vanessa Gonçalves 

ANDESA 

 

Francisco Rocha 

FUNAI 

 

 

 

Luiz Augusto Magalhães 

MANABI 

 

 

 

Wanderley Bastos 

SAAE Aracruz 

 

 

 

Carlos Humberto Gabriel 

SAAE João Neiva 

 

 

 

Osorani Ana Rasseli Barone 

 

 

 

Felipe Sarmenghi Rangel 

IFES Aracruz 

 

 

 

Carlos Humberto de 

Oliveira 

IPA 

 

 

Marcia Silva Bóbbio 

STR Aracruz 

 

 

 

Fernanda Boechat  

Prefeitura de Fundão 

 

 

 

Rosa Amélia Fanttini 

Sagrillo 

Prefeitura de Ibiraçu 

 

 

Roberta Comin Sarcinelli 

Prefeitura de João Neiva 

       STR Santa Teresa 


