Conselho Gestor da Subconta Recursos Hídricos – CGSRH
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo – FUNDÁGUA
Ata da 10ª Reunião Ordinária
Data: 25 de março de 2021.
Local: sala virtual, em plataforma Zoom, administrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEAMA, localizada em Barro Vermelho, Vitória/ES.
Horário de início: 14h00min.
Horário de encerramento: 16h20min.

Item 3. Informações acerca de Proposta ao FUNDÁGUA-SRH (Documento 2021-GQB71Q), constante do
Encaminhamento 2021-TGBC98, enviada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH.
Item 4. Aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária do CGSRH/FUNDÁGUA, realizada no dia 22/09/2020.
Item 5. Apresentação do Relatório Anual das Atividades e de Desempenho do FUNDÁGUA referente a
2020.
Item 6. Informações e discussão acerca das alterações promovidas na legislação do FUNDÁGUA por
meio da Lei n° 11.235, de 18 de janeiro de 2021.
Item 7. Discussão e Deliberação acerca da proposta do Plano Anual de Aplicação da Subconta Recursos
Hídricos para o exercício 2021 (PAA/FUNDÁGUA-SRH 2021).
Item 8. Assuntos gerais & Encerramento.
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REPRESENTANTES PRESENTES EM REUNIÃO:
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PRESIDÊNCIA DO CGSRH (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA)
o PRESIDENTE: Aline Nunes Garcia – representando Fabrício Hérick Machado
(gabinete@seama.es.gov.br) em conformidade com a indicação do Presidente do Conselho,
oficializada por meio da CI/SEAMA/GS/Nº001/2021 (Doc. 2021-B1NSSL).
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SECRETARIA-EXECUTIVA DO CGSRH (Secretaria Executiva do FUNDÁGUA)
o SECRETÁRIA EXECUTIVA: Aline Nunes Garcia (fundagua@seama.es.gov.br)
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CONSELHEIROS DO CGSRH
 Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH
o TITULAR: [Ausente]; Fábio Ahnert (gabinete@agerh.es.gov.br)
o SUPLENTE: José Roberto Jorge (gabiente@agerh.es.gov.br)
 Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG
o TITULAR: [Ausente]; Michel Tesch Simon* (michel.simon@seag.es.gov.br)
*Em 12/03/2021, por e-mail, o Sr. Michel informou que em 05/02/2021 se desligou da SEAG; até a
presente reunião a SEAG não havia se manifestado oficialmente quanto a substituição.
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Item 2. Posse dos membros do CGSRH, com exercício no mandato compreendido entre nov./2020 a
nov./2022.
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CONVIDADOS E DEMAIS PRESENTES
 Maira Maria Cozer Gomes – Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos
Hídricos/IEMA-SEAMA (maira.gomes@seama.es.gov.br)
 Enilson Euzébio Roseira – Assistente de Gestão/SEAMA (enilson.roseira@seama.es.gov.br)
 Anderson Soares Ferrari – Assistente Técnico/SEAMA (anderson.ferrari@iema.es.gov.br)
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ENCAMINHAMENTOS DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS: no dia 25 de março de 2021, às 14h00min,
representantes do Conselho Gestor da Subconta Recursos Hídricos – CGSRH do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo – FUNDÁGUA se reuniram em sala virtual administrada
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, sediada em Vitória - ES,
com vistas à realização de sua 10ª Reunião Ordinária realizada no Biênio nov./2020-nov./2022,
conforme convocado por seu presidente. Item 1 – Verificação de quórum & Abertura da sessão: às
14h00min, estando reunidos virtualmente na sala de reuniões gerenciada pela SEAMA a Sra. Aline
Nunes Garcia – Secretária Executiva do FUNDÁGUA, designada pelo Sr. Fabrício Hérick Machado
(Presidente do CGSRH/FUNDÁGUA) para presidir a presente reunião, conforme
CI/SEAMA/GS/Nº001/2021 (Doc. 2021-B1NSSL); os integrantes da equipe da Secretaria Executiva do
FUNDAGUA, Sra. Maira Maria Cozer Gomes e Sr. Enilson Euzébio Roseira; e, os membros nomeados
pelo Decreto Nº 1602-S de 09/12/2020 (DIO-ES de 10/12/2020), para compor o CGSRH, senhores: José
Roberto, SUPLENTE pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH); Vinicius Soares da Costa,
SUPLENTE pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG); Carlos
Cerqueira Guimarães, TITULAR pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (SEDURB); Antônio da Silva Ferreira, TITULAR pela Companhia Espírito
Santense de Saneamento (CESAN); e, Luciana Onécia Machado Conde, TITULAR pelo Conselho
Regional de Biologia – 2ª Região/ES (CRBio-02/ES), a Sra. Aline Nunes Garcia esclareceu a ausência do
Sr. Fabrício Hérick Machado e informou sua indicação para presidir a presente reunião; após,
agradeceu a presença de todos e considerou aberta a presente reunião. Item 2 – Posse dos membros
do CGSRH, com exercício no mandato compreendido entre nov./2020 a nov./2022: considerando o
disposto no Decreto Nº 1602-S/2020, investiram na função de Conselheiro do CGSRH/FUNDÁGUA, os
seguintes membros presentes: José Roberto Jorge– Suplente/AGERH; Vinícius Soares da Costa –
Suplente/SEAG; Carlos Cerqueira Guimarães – Titular/SEDURB; Luciana Onécia Machado Conde –
Titular/CRBIO-02/ES e Antônio da Silva Ferreira – Titular/CESAN. Após o registro de posse, a Sra. Aline
Nunes Garcia deu boas vindas e parabenizou os membros presentes pela posse, informando que o
documento do Termo de Posse deverá ser assinado eletronicamente via sistema E-DOCS. Item 3 –
Informações acerca de Proposta ao FUNDÁGUA-SRH (Documento 2021-GQB71Q) constante do
Encaminhamento 2021-TGBC98, enviada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH: a Sra.
Aline Nunes Garcia informou que a AGERH, por meio do OFÍCIO/AGERH/DP/Nº03/2021 (2021GQB71Q), solicitou apoio financeiro da SRH/FUNDÁGUA para a execução do projeto “Desenvolvimento
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o SUPLENTE: Vinicius Soares da Costa (vinicius.costa@seag.es.gov.br)
 Secretaria de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
o TITULAR: Carlos Cerqueira Guimarães (carlos.guimaraes@sedurb.es.gov.br)
o SUPLENTE: [Ausente]; Carlos Roberto de Lima (lima.carlos@sedurb.es.gov.br)
 Usuários de Recursos Hídricos; Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
o TITULAR: Antônio da Silva Ferreira (antonio.ferreira@cesan.es.gov.br)
o SUPLENTE: [Ausente]; Maria Helena Alves (helena.alves@cesan.com.br)
 Organização da Sociedade Civil; Conselho Regional de Biologia - 2ª Região - Delegacia Regional no
Espírito Santo – CRBio-02/ES
o TITULAR: Luciana Onécia Machado Conde (lomconde@hotmail.com)
o SUPLENTE: [Ausente]; Marcelo Simonelli (marcelosimonelli@hotmail.com)
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de sistema e arranjos institucionais para implantação dos Planos de Recursos Hídricos e
Enquadramentos dos corpos de água em classes no Espírito Santo”, cuja proposta acompanhou o
referido ofício. Em resposta ao Encaminhamento, a Secretaria Executiva do FUNDÁGUA informou, com
base em Resoluções do CGSRH, que quaisquer solicitações de apoio recebidas neste exercício não
estavam aptas a serem apoiadas, visto não haver aprovado Plano Anual de Aplicação do FUNDÁGUA
para a referida subconta para o exercício 2021 (PAA/FUNDÁGUA-SRH 2021); e, ressaltou que
propostas de solicitação de apoio financeiro devem ser encaminhadas em conformidade com
PAA/FUNDÁGUA-SRH aprovado para o exercício em curso, devendo a proposta encaminhada fazer
referência ao PAA do exercício corrente e à linha de aplicação constante do respectivo Plano. Pelo
exposto, em conformidade com as normas pertinentes ao FUNDÁGUA, aplicáveis à SRH, foi sugerido à
Administração do Fundo (SEAMA) comunicar a AGERH a impossibilidade do apoio solicitado,
esclarecendo, contudo, que a Secretaria permaneceria à disposição para recebimento de proposta em
conformidade com o que dispuser PAA/FUNDÁGUA-SRH 2021, tão logo este seja aprovado. Item 4 –
Aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária do CGSRH/FUNDÁGUA, realizada no dia 22/09/2020: a
Sra. Aline Nunes Garcia, após confirmação de que todos receberam por e-mail a ata da 9ª Reunião
Ordinária do CGSRH, perguntou aos membros se havia alguma manifestação em relação à ata da 9ª
Reunião Ordinária do CGSRH/FUNDÁGUA, realizada no Biênio nov./2018-nov./2020. O Sr. Carlos
Cerqueira Guimarães disse que se abstém, pois não estava presente na reunião; e, sugeriu que a ata
de uma reunião fosse aprovada antes da reunião subsequente e assinada eletronicamente via e-docs.
A Sra. Aline Nunes Garcia registrou a contribuição e se comprometeu a analisar o que dispõe as
normas a respeito do tema; e, considerando a abstenção colocada, objetivando a assinatura por todos,
sugeriu incluir observação na ata informando que os membros, que não estiveram na reunião a que se
refere a ata sob aprovação, manifestaram abstenção em relação ao conteúdo da ata por não
comporem o CGSRH à época, não tendo participado da reunião a que se refere a ata sob aprovação. Os
membros concordaram com a sugestão da Sra. Aline Nunes Garcia. Não havendo nenhum pedido de
ajuste adicional ao texto apresentado, a Sra. Aline Nunes Garcia colocou a ata em votação para
aprovação do CGSRH; a ata foi então aprovada por unanimidade cabendo ao presidente do Conselho e
aos representantes das instituições/entidades que o compõe assinarem a respectiva ata. Acerca de tal
assinatura, considerando a realização de reunião remota, os membros se comprometeram a assinar o
documento eletronicamente via E-Docs, ficando a Secretaria Executiva do FUNDÁGUA responsável por
capturar o documento e disponibilizá-lo aos membros para assinatura. Item 5 – Apresentação do
Relatório Anual das Atividades e de Desempenho do FUNDÁGUA referente a 2020: a Sra. Aline
Nunes Garcia, após confirmação de que todos receberam por e-mail a informação referente ao
Relatório, iniciou sua fala esclarecendo que o Relatório Anual do FUNDÁGUA contempla informações
de todas as subcontas, destacando aos membros informações referentes a Subconta Recursos
Hídricos; citou que encaminhou em separado o apêndice referente à SRH, no qual consta uma síntese
do Capítulo correspondente à Subconta Recursos Hídricos, com informações mais diretas acerca, por
exemplo, das aplicações, saldos, despesas e situação dos projetos apoiados; informou o
encaminhamento aos membros, por e-mail, da prestação de contas, apresentando o relatório
finalizado; esclareceu que o Relatório Anual está previsto em Lei; fez uma breve apresentação dos
projetos que foram aprovados e seus andamentos, apresentou a situação financeira e se colocou à
disposição para esclarecimentos. Não havendo dúvidas, deu-se início ao próximo item de pauta. Item 6
– Informações e discussão acerca das alterações promovidas na legislação do FUNDÁGUA por meio
da Lei n° 11.235, de 18 de janeiro de 2021: a Sra. Aline Nunes Garcia apresentou a Lei Ordinária
Estadua – LOE nº 11.235/2021, que dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à
proteção dos recursos hídricos de domínio do Estado do Espírito Santo no âmbito da Agência Estadual
de Recursos Hídricos - AGERH, e dá outras providências; e, destacou as alterações que esta promoveu,
referentes ao FUNDÁGUA, apresentando de forma comparativa como eram e como ficaram as
redações de dispositivos afetados da LOE nº 9.866/2012, a partir de 19/01/2021 com a vigência da LOE
nº 11.235/2021. Chamou a atenção para os dois pontos de alteração: I) o destaque da possibilidade de
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propiciar o aperfeiçoamento de profissionais da área de recursos hídricos e correlatas, bem como de
modernizar e reestruturar a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), na redação referente ao
objetivo da SRH, que até então previa: “dar o suporte financeiro às ações e aos programas e projetos
voltados à segurança hídrica e à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e das ações
nela previstas, inclusive ao Plano Estadual de Recursos Hídricos e, de modo complementar, aos Planos
de Bacia ou de Região Hidrográfica”; e, II) a exclusão do resultado de aplicações de multas cobradas
dos infratores da legislação de uso dos recursos hídricos, como recursos que constituem a
SRH/FUNDÁGUA, visto revogação da alínea “b”, inciso I, do Art. 2º da Lei 9.866/2012; com a alteração,
tais recursos passam a constituir recursos da AGERH como receita orçamentária própria, conforme art.
31 da LOE nº 11.235/2021, para utilização exclusiva no custeio, reaparelhamento e expansão de suas
atividades com fins de proteção, recuperação e conservação ambiental. Encerrada a apresentação, a
Sra. Aline Nunes Garcia perguntou se restavam dúvidas; não havendo dúvidas a serem esclarecidas,
passou para o próximo item de pauta. Item 7 – Discussão e Deliberação acerca da proposta do Plano
Anual de Aplicação da Subconta Recursos Hídricos para o exercício 2021 (PAA/FUNDÁGUA-SRH
2021): a Sra. Aline Nunes Garcia, após confirmar o recebimento do Parecer Técnico Administrativo
FUNDÁGUA nº 001-2021 (Doc. 2021-DHM819), seguiu com a apresentação da proposta da Secretaria
Executiva do FUNDÁGUA; ressaltou os objetivos da subconta e as prioridades de aplicação conforme
disposto na Lei 9.866/2012, que trata do FUNDÁGUA; e, fez alguns destaques constantes do Parecer,
dentre os quais: que as aplicações de recursos do FUNDÁGUA devem considerar os recursos
disponíveis em conta de modo a garantir a execução do que vier a ser aprovado, partindo do saldo
financeiro disponível ao final do exercício 2020; que é importante considerar as deliberações do
CGSRH/FUNDÁGUA realizadas em exercícios anteriores, especialmente aquelas que comprometeram
recursos da SRH em projetos afins aos objetivos da subconta; que o recurso existente na conta
bancária/principal da SRH em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 23.078.624,19 (vinte e três milhões,
setenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos); que do total existente,
referente às aplicações autorizadas pelo CGSRH/FUNDÁGUA em anos anteriores, cujos recursos
correspondentes ainda não foram repassados e são tidos como comprometidos, restava pendente ao
final de 2020 o repasse/transferência de R$ 2.724.341,66 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro
mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) para uso exclusivo em PAA da AGERH e
de R$ 2.502.020,30 (dois milhões, quinhentos e dois mil, vinte reais e trinta centavos) para execução
de projetos já aprovados, sendo, portanto, o valor total comprometido de R$ 5.226.361,96 (cinco
milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos); que ao
final de 2020 encontrava-se de fato disponível para fins de aplicação em novos projetos a serem
apresentados ao CGSRH/FUNDÁGUA, em conformidade com Plano Anual de Aplicação – PAA da SRH
para 2021 a ser aprovado pelo referido Conselho, o valor de até R$17.852.262,23 (dezessete milhões,
oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos); e, que
deste total, cerca de R$ 2,8 milhões correspondem ao saldo das entradas realizadas em 2020.
Encerrada a apresentação, foi dada a palavra aos membros para manifestações e considerações. Em
relação ao valor disponível, os membros do CGSRH se posicionaram em favor da aplicação do valor
disponível em uma única linha, mais abrangente, em conformidade como o objetivo da Subconta,
seguindo o que propôs a Secretaria Executiva. Assim, não havendo dúvidas ou novas considerações,
visto as informações apresentadas, especialmente os recursos existentes na SRH em 31.12.2020 e os
valores comprometidos em projetos aprovados pelo CGSRH em exercícios anteriores, o CGSRH, por
unanimidade, resolveu: aprovar Plano Anual de Aplicação do FUNDÁGUA: subconta Recursos Hídricos
(PAA/FUNDÁGUA-SRH) para o exercício 2021, conforme segue: Linha de Ação I – Implementação de
ações/projetos cujos apoios foram aprovados no âmbito da Subconta Recursos Hídricos em
exercícios anteriores (R$ 2.502.020,30); Linha de ação II – Implementação de ações previstas no
Plano de Aplicação da AGERH, que estejam em consonância com os objetivos da Subconta Recursos
Hídricos (R$ 2.724.341,66); Linha de ação III – Implementação de ações, programas e projetos que
contribuam para aumento da segurança hídrica e para a implementação da Política Estadual de
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Recursos Hídricos (R$ 17.852.262,23). Item 8 – Assuntos Gerais & Encerramento: a Sra. Aline Nunes
Garcia perguntou aos membros se havia algum assunto a ser pontuado e/ou informações a serem
repassadas. Não havendo manifestações por nenhum dos presentes, foi encerrada reunião às 16h20.
Eu, Aline Nunes Garcia, lavrei e assino a presente ata, cuja aprovação cabe ao CGSRH/FUNDÁGUA.

REGISTRO DE APROVAÇÃO DA ATA PELO CGSRH/FUNDÁGUA
Em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno deste Conselho, a presente ata foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do
Conselho Gestor com exercício no mandato do biênio compreendido entre nov./2020 a nov./2022, presentes durante a 11ª Reunião Ordinária
do CGSRH/FUNDÁGUA, realizada em 26 de julho de 2021, virtualmente.

Presidente do CGSRH/FUNDÁGUA
Secretário de Estado da SEAMA

Agência Estadual de Recursos Hídricos
(AGERH)

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca Agência Estadual
(SEAG)

Secretaria de Estado de Saneamento Habitação e
Desenvolvimento Urbano (SEDURB)

Usuários de Recursos Hídricos
Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN)

Organização da Sociedade Civil
Conselho Regional de Biologia - 2ª Região - Delegacia
Regional no Espírito Santo (CRBio-02/ES)

*Estiveram presentes na data da aprovação todas as instituições membros que compõem o CGSRH/FUNDÁGUA.
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segue, considerando o disposto no Decreto Nº 1602-S, de 09 de dezembro de 2020.
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APROVADA, assinam digitalmente a ata o presidente do CGSRH/FUNDÁGUA e os membros das instituições/entidades que o compõe, conforme
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALINE NUNES GARCIA

FABRICIO HERICK MACHADO

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO FUNDÁGUA
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

SECRETARIO DE ESTADO
SEAMA - SEAMA - GOVES
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FABIO AHNERT

JOSÉ ROBERTO JORGE

CONSELHEIRO CGSRH
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CONSELHEIRO CGSRH
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

assinado em 27/07/2021 15:51:29 -03:00

assinado em 27/07/2021 14:06:26 -03:00

VINÍCIUS SOARES DA COSTA

CARLOS CERQUEIRA GUIMARAES
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ANTONIO DA SILVA FERREIRA

LUCIANA ONÉCIA MACHADO CONDE
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FUNDAGUA - SEAMA - GOVES
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