Conselho Gestor da Subconta Recursos Hídricos – CGSRH
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo – FUNDÁGUA
Ata da 6ª Reunião Extraordinária
Data: 16 de setembro 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: 14h50min.

Item 3. Aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária do CGSRH/FUNDÁGUA, realizada no dia 26/07/2021.
Item 4. Discussão e deliberação quanto a readequação do projeto “Construção de Barraginhas em
microbacias no Estado do Espírito Santo”, que conta com apoio financeiro do FUNDÁGUA
conforme Deliberação CGSRH nº 018 de 05/10/2018 e Deliberação CGSRH nº 020 de
19/12/2018, considerando solicitação da SEAMA oficializada pelo documento 2021-MBJF5T
(CI/SEAMA/GS/Nº
011/2021,
de
26/08/2021;
peça
#65
do
Processo
2021-6JQ17).
Item 5. 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/N°012/2021 (Doc. 2021-KM3HCQ).
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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]; Pedro Luis Pereira Teixeira de Carvalho
o SUPLENTE: [Ausente]; Luciano Macal Fasolo
• 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)
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Item 2. Informes da Secretaria Executiva e dos expedientes recebidos e encaminhados.
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CONVIDADOS E DEMAIS PRESENTES
• Anderson Soares Ferrari – Assistente Técnico/SEAMA (anderson.ferrari@iema.es.gov.br)
• Maira Maria Cozer Gomes – Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos
Hídricos/IEMA-SEAMA (maira.gomes@seama.es.gov.br)
• Simone Oliveira Dias – Assistente de Gestão/SEAMA (simone.dias@seama.es.gov.br)
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ENCAMINHAMENTOS DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS: no dia 16 de setembro 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 6ª Reunião Extraordinária 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), indicada pelo Sr.
Fabrício Hérick Machado (Presidente do CGSRH/FUNDÁGUA) para presidir a presente reunião,
conforme CI/SEAMA/GS/N°012/2021 (Doc. 2021-KM3HCQ); os integrantes da equipe da Secretaria
Executiva do FUNDAGUA, Sra. Maira Maria Cozer Gomes e Sra. Simone Oliveira Dias; 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);
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 agradeceu a
presença de todos e considerou aberta a presente reunião. Item 2 – Informes da Secretaria
Executiva e dos expedientes recebidos e encaminhados: a Sra. Aline Nunes Garcia informou a
substituição dos representantes da SEAG no CGSRH/FUNDÁGUA, esclarecendo a ausência do
TITULAR, Sr. Pedro Luis Pereira Teixeira de Carvalho, e do SUPLENTE, Sr. Luciano Macal Fasolo, que
informaram a impossibilidade de participação por motivo, respectivamente, de férias e
compromisso previamente agendado; a nomeação dos novos membros se deu por meio do
Decreto Nº 1629-S, de 06/08/2021 (DIO-ES de 09/08/2021), que alterou o Decreto Nº 1602S/2020. Após, dando prosseguimento aos informes, citou que a Secretaria Executiva recebeu 04
(quatro) ofícios da Prefeitura Municipal de Vargem Alta – PMVA, os três primeiros solicitando
equipamentos (01 escavadeira hidráulica, 01 caminhão truk e 01 motoniveladora) para auxiliar nos
serviços necessários à implementação de projeto de limpeza e despoluição das águas de corpo
hídrico na cabeceira do rio Novo; que em resposta aos ofícios a SEAMA/FUNDÁGUA informou a
necessidade de projeto, devidamente estruturado em conformidade com normas estabelecidas
pelo CGSRH; e, que a PMVA encaminhou então um quarto ofício, sendo este acompanhado de
proposta referente ao projeto denominado “Revitalização da bacia hidrográfica do rio Novo, no
município de Vargem Alta” (Of./ PMVA/ CONVÊNIOS/ Nº 148/2021, de 29/07/2021
(Encaminhamento nº 2021-B8NF82). A Secretária Executiva esclareceu aos membros que entre a
resposta aos primeiros ofícios e o recebimento da proposta da PMVA houve a aprovação, por
meio da Deliberação CGSRH/FUNDÁGUA nº 027 de 26/07/2021, do projeto PROBACIAS-Sul I
(Conservação e Revitalização de Bacias hidrográficas da Região Sul do Estado), apresentado pela
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• 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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AGERH, que também prevê ações em áreas localizadas na bacia do rio Novo, com apoio inclusive
da PMVA; o projeto da PMVA, ressaltou, assemelha-se ao PROBACIAS-Sul I, porém numa escala
bem menor, com previsão de instalação de biodigestores. Assim, em atenção ao pedido de apoio
ao projeto da PMVA, a Secretaria Executiva do FUNDÁGUA emitiu o Parecer Técnico
Administrativo FUNDÁGUA nº 013-2021 (Doc. 2021-4DHF1K), em que manifestou o não
atendimento a todos os critérios mínimos necessários estabelecidos
e informou a
indisponibilidade financeira da Subconta Recursos Hídricos – SRH, considerando o
PAA/FUNDÁGUA-SRH 2021 e os projetos aprovados por meio da Deliberação CGSRH/FUNDÁGUA
nº 27 de 26/07/2021, com destaque para o PROBACIAS-Sul I. Desta vez, em resposta à PMVA, a
SEAMA/FUNDÁGUA informou ao município a aprovação do PROBACIAS-Sul I, que, por sua vez,
contempla equipamentos a serem disponibilizados aos municípios para fins de execução do
projeto proposto pela AGERH, estando Vargem Alta entre os municípios que serão contemplados.
Encerrado os informes, não havendo dúvidas ou considerações pelos presentes, passou-se para o
próximo item de pauta. Item 3 – Aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária do
CGSRH/FUNDÁGUA, realizada no dia 26/07/2021): a Sra. Aline Nunes Garcia, perguntou aos
membros se todos haviam recebido a minuta da Ata em referência. O Sr. Carlos Cerqueira
Guimarães manifestou não ter recebido o documento. Face a tal manifestação, a Sra. Aline Nunes
Garcia prosseguiu com a leitura da ata em reunião. Após a leitura, perguntou aos membros se
havia alguma manifestação em relação à ata da 11ª Reunião Ordinária do CGSRH/FUNDÁGUA,
realizada no Biênio nov./2020-nov./2022; não havendo nenhum pedido de ajuste adicional ao
texto apresentado, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade pelos
membros do CGSRH, 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 4 – Discussão e
deliberação quanto a readequação do projeto “Construção de Barraginhas em microbacias no
Estado do Espírito Santo”, que conta com apoio financeiro do FUNDÁGUA conforme Deliberação
CGSRH nº 018 de 05/10/2018 e Deliberação CGSRH nº 020 de 19/12/2018, considerando
solicitação da SEAMA oficializada pelo documento 2021-MBJF5T (CI/SEAMA/GS/Nº 011/2021,
de 26/08/2021; peça #65 do Processo 2021-6JQ17): a Sra. Aline Nunes Garcia destacou que, em
síntese as solicitação da SEAMA objetivam: i) dilação de prazo – citou que o projeto quando foi
apresentado era um projeto previsto para 36 meses e considerando a data da aprovação significa
que o projeto seria concluído em setembro/2021; que em virtude de alguns acontecimentos como
a pandemia e a desistência de alguns municípios, não houve a adesão como esperado pela
SEAMA; que a SEAMA está propondo a dilação de prazo de modo que passe o período de
execução de projeto de 36 meses para 65 meses, com a previsão de conclusão em fevereiro/2024;
ii) redistribuição do montante aprovado para o projeto, mas que ainda não está comprometido em
convênios com municípios – salientou que o total aprovado pelo CGSRH para aplicação neste
projeto, considerando as duas deliberações do Conselho, é de R$ 1.400.000,00; que a SEAMA
oficializou dois convênios, cada um no valor de R$ 102.564,00; que as duas deliberações
anteriores previam que o valor de R$ 1.400.000,00 seria com o objetivo de apoiar até 14
(quatorze) municípios; que já considerando os dois aprovados o que a SEAMA informa é que
gostaria de aumentar de 14 municípios para 20 municípios e que para isso ela reduziria o valor por
município e aumentaria o número de municípios, o que possibilitaria alcançar o objetivo do
programa em menos tempo; iii) possibilidade de oficializar novos convênios até fevereiro/2022 –
neste caso, após fevereiro/2022 os recursos que não tiverem sido utilizados retornariam para o
Fundágua, evitando que os mesmos fiquem comprometidos até o final do projeto; iv)
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possibilidade de alterar/ampliar critério de adesão dos municípios – a SEAMA lembrou que em
2018 quando o projeto foi aprovado estava numa época de crise hídrica e que tinham alguns
municípios que estavam em situação crítica, contudo após aquele ano outros municípios também
apresentaram problemas relacionados à escassez hídrica e por isso solicita que seja ampliada a
possibilidade de novas adesões também para estes municípios que, alternativamente, também
tenham sido reconhecidos em situação anormal de escassez hídrica seja por decreto de
emergência ou de calamidade homologada. Concluída a síntese acerca do pedido da SEAMA, a Sra.
Aline Nunes Garcia destacou a presença do acompanhante do projeto pela SEAMA, Sr. Anderson
Soares Ferrari, e o convidou para manifestar sobre a parte técnica do projeto. O Sr. Anderson
Soares Ferrari disse que quando foi sugerida a ampliação da quantidade de 14 para 20 municípios
estavam excluindo os dois municípios que já estão com convênio assinado e esclareceu, então,
que a proposta é na verdade para viabilizar parcerias com novos 20 municípios, além dos dois já
contemplados que estão executando; citou que o município de Atílio Vivacqua e Santa Teresa já
executam o projeto barraginhas; que o município de Atílio Vivacqua já recebeu a segunda parcela
e que o município de Santa Teresa já está entrando com a prestação de contas parcial para
solicitar a segunda parcela; lembrou que o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico e que estes
municípios não evoluíram tanto por causa da pandemia e que por isso precisam prorrogar o prazo
para que possam executar seus respectivos planos de trabalho; destacou a importância do projeto
e da continuidade do trabalho, finalizando sua apresentação. A Sra. Aline Nunes Garcia então
agradeceu ao acompanhante do projeto pelos esclarecimentos, ressaltou a manifestação da
Secretaria Executiva conforme Parecer Técnico Administrativo FUNDÁGUA Nº 014-2021, de 03 de
setembro de 2021 (Documento 2021-TCKNWM) e perguntou aos membros se teriam alguma
dúvida; e, não havendo, fez uma breve apresentação dos itens pontualmente proposto para fins
de Deliberação. Após, considerando os documentos apresentados e esclarecimentos em reunião,
o CGSRH/FUNDÁGUA, por unanimidade, resolveu: aprovar as seguintes adequações no projeto
“Construção de Barraginhas em microbacias no Estado do Espírito Santo”: I. dilação de prazo
para conclusão do projeto em fevereiro de 2024, visto os convênios vigentes e a possibilidade de
adesão de novos municípios, passando o projeto de 36 (trinta e seis) meses a 65 (sessenta e
cinco) meses de execução; II. redistribuição do montante ainda não comprometido destinado ao
projeto, visando ampliar o quantitativo de municípios a serem comtemplados, visto as
solicitações formais que a SEAMA tem recebido de municípios interessados em aderir ao
projeto; III. alteração de 14 (quatorze) para 22 (vinte e dois) municípios considerando a ordem
cronológica dos pedidos recebidos, diminuindo o repasse aos novos municípios para o montante
de até R$ 59.743,60 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta
centavos) por município, dividido em três parcelas semestrais; e, mantendo-se inalterado os
valores dos 02 (dois) convênios vigentes, de R$ 102.564,00 (cento e dois mil, quinhentos e
sessenta e quatro reais) por município, permanecendo portanto o apoio total do FUNDÁGUASRH de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) ao projeto; IV. formalização de
novos convênios somente até fevereiro/2022 e a devolução ao FUNDÁGUA-SRH, após este
prazo, do montante não comprometido em novos convênios, pela adesão de número inferior ao
previsto; V. possibilidade da SEAMA incluir regras para prazos de adesão, assinatura e início da
execução pelo município, conforme sugerido na Nota Técnica Nº 033-2021 - ASSTEC/SEAMA
(Documento 2021-NJPT23); e. VI. possibilidade de estender o critério de admissibilidade de
adesão ao projeto para aqueles municípios que alternativamente tenham sido reconhecidos
como em situação anormal de escassez hídrica, por Decreto de Emergência ou Calamidade
homologadas. Item 5 – Assuntos Gerais & Encerramento: a Sra. Aline Nunes Garcia ressaltou a
importância dos Conselheiros acessarem o E-Docs para assinatura de documentos. Na sequência,
perguntou aos membros se havia algum assunto a ser pontuado e/ou informações a serem
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repassadas. Não havendo manifestações por nenhum dos presentes, foi encerrada reunião às
14h50. Eu, Aline Nunes Garcia, lavrei e assino a presente ata, cuja aprovação cabe ao
CGSRH/FUNDÁGUA.

REGISTRO DE APROVAÇÃO DA ATA PELO CGSRH/FUNDÁGUA

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

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

*Estiveram presentes na data da aprovação a maioria das instituições membros que compõem o CGSRH/FUNDÁGUA, sendo registrada a
ausência das seguintes instituições/entidades: CRBio-02.
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APROVADA, assinam digitalmente a ata o presidente do CGSRH/FUNDÁGUA e os membros das instituições/entidades que o compõe, conforme
segue, considerando o disposto no Decreto Nº 1602-S, de 09 de dezembro de 2020, alterado pelo Decreto Nº 1629-S, de 06 de agosto de 2021.
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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 12ª Reunião Ordinária
do CGSRH/FUNDÁGUA, realizada em 17 de dezembro de 2021, virtualmente.
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ASSINATURAS (6)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALINE NUNES GARCIA

ANDERSON SOARES FERRARI

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO FUNDÁGUA
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

SECRETARIO DE ESTADO
SEAMA - SEAMA - GOVES

assinado em 21/12/2021 16:04:12 -03:00

assinado em 20/12/2021 15:31:06 -03:00

JOSÉ ROBERTO JORGE

ANTONIO DA SILVA FERREIRA

CONSELHEIRO CGSRH
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

CONSELHEIRO CGSRH
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

assinado em 17/12/2021 20:48:23 -03:00

assinado em 17/12/2021 14:36:31 -03:00

LUCIANO MACAL FASOLO

CARLOS CERQUEIRA GUIMARAES

CONSELHEIRO CGSRH
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

CONSELHEIRO CGSRH
FUNDAGUA - SEAMA - GOVES

assinado em 20/12/2021 12:09:03 -03:00

assinado em 17/12/2021 14:34:28 -03:00
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