Conselho Gestor da Subconta Recursos Hídricos – CGSRH
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo – FUNDÁGUA
Ata da 9ª Reunião Ordinária
Data: 22 de setembro de 2020.
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: 14h20min.
Horário de encerramento: 16h35min.

i.

E-mail, de 22/04/2020, da Associação dos Trabalhadores das Empresas de Petróleo e Gás –
ASTEMPEG, referente a “Projeto de Água São Mateus”;

ii.

Protocolo 2020-C3T0XR, por meio do qual é encaminhado o Ofício AGERH/DP/Nº111/2020, de
07/08/2020 (Documento 2020-MCSMG1), referente ao projeto “Desenvolvimento e Implantação
de Sistema de Informações de Recursos Hídricos no Espírito Santo”, proposto no âmbito de Plano
de Investimento AGERH.

Item 3. Aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária do CGSRH/Fundágua, realizada no dia 20/03/2020.
Item 4. Acompanhamento dos projetos apoiados com recursos da SRH/FUNDÁGUA.
i.

Elaboração do enquadramento e do Plano de Recursos Hídricos nas bacias dos rios Itabapoana,
Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus (2ª e 3ª FASES);

ii.

Apoio à implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e de
aperfeiçoamento da Política Nacional de Segurança de Barragens no âmbito do Estado do Espírito
Santo;

iii.

Capacitação, transferência de tecnologia e implantação do projeto barraginhas da EMBRAPA em
Microbacias no Estado do Espírito Santo;

iv.

Construção de barraginhas em microbacias no Estado do Espírito Santo;

v.

Elaboração de Manual Operativo e inserção das Salvaguardas Ambientais e Sociais nos Planos de
Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo;

vi.

Monitoramento da Qualidade da Água, realizado no âmbito do Plano de Aplicação da AGERH.

Item 5. Informações acerca das alterações promovidas na legislação do FUNDÁGUA por meio da Lei
Complementar nº 947, de 27 de março de 2020, e providências adotadas.
Item 6. Situação financeira e orçamentária da SRH/FUNDÁGUA.
Item 7. Encerramento do atual mandato do CGSRH.
Item 8. Assuntos gerais & Encerramento.
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Item 2. Informações acerca de documentos encaminhados ao FUNDÁGUA, pertinentes à subconta
Recursos Hídricos – SRH.
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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: 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: Tiago Augusto Monteiro (tmonteiro@seag.es.gov.br)
o SUPLENTE: [Ausente] Janil Ferreira da Fonseca (janil.fonseca@seag.es.gov.br)
• Secretaria de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
o TITULAR: Nilo Teixeira Dias (nilo.dias@seag.es.gov.br)
o SUPLENTE: [Ausente]; Ligia Damasceno de Lima (NÃO EMPOSSADO).
• Usuários de Recursos Hídricos; Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
o TITULAR: [Ausente]; Vanuza Pratti Cristelo (vanuza.cristelo@cesan.es.gov.br)
o SUPLENTE: [Ausente]; Maria Helena Alves (helena.alves@cesan.com.br)
• Organização da Sociedade Civil; Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES
o TITULAR: Nadja Lima Gorza (nadja.gorza@cesan.com.br)
o SUPLENTE: [Ausente]; Maria Alice Mochel Piccolo (malicepiccolo@gmail.com)
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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)
• Luana Leite Machado Bolelli – Assessor Técnico/SEAMA (luana.leite@seama.es.gov.br)
• Anderson Soares Ferrari – Assistente Técnico/SEAMA (anderson.spares@seama.es.gov.br)
• Mônica Amorim Gonçalves – Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos/AGERH
(monica.gonçalves@agerh.es.gov.br)
• Jane Bermond do Nascimento – Assessor Especial/SEAMA (jane.bermond@seama.es.gov.br)
• Cíntia
Aparecida
Bremenkamp
–
Agente
de
Extensão
em
Desenvolvimento
Rural/INCAPER(cintia.bremenkamp@incaper.es.gov.br)
• Solange Cardoso Malta Nogueira – Diretora Administrativa e Financeira/DAFAGERH(solange.nogueira@agerh.es.gov.br)
----ENCAMINHAMENTOS DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS: no dia 22 de setembro de 2020, às 14h20min,
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 9ª Reunião Ordinária realizada no Biênio nov./2018nov./2020, conforme convocado por seu presidente. Item 1 – Verificação de quórum & Abertura da
sessão: às 14h20min, estando reunidos virtualmente na sala de reuniões gerenciada pela SEAMA o
Presidente do CGSRH/FUNDÁGUA, Sr. Fabrício Hérick Machado – Secretário de Estado da SEAMA; os
representantes da Secretaria Executiva do FUNDAGUA, Sra. Aline Nunes Garcia – Secretária Executiva
do FUNDÁGUA – e Sra. Maira Maria Cozer Gomes; os membros nomeados pelo Decreto Nº 1714-S de
26/11/2018 (DIO-ES de 27/11/2018) e suas respectivas alterações, para compor o CGSRH, senhores:
Fábio Ahnert, TITULAR pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH); José Roberto, SUPLENTE
pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH); Tiago Augusto Monteiro, TITULAR pela Secretaria
2
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REPRESENTANTES PRESENTES EM REUNIÃO:
PRESIDÊNCIA DO CGSRH (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA)
o PRESIDENTE: Fabrício Hérick Machado (gabinete@seama.es.gov.br)
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de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG); Nilo Teixeira Dias, TITULAR pela
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB); e, Nadja Lima
Gorza, TITULAR pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), o Sr. Fabrício
Hérick Machado agradeceu a presença de todos e considerou aberta a presente reunião. Item 2 –
Informações acerca de documentos encaminhados ao FUNDÁGUA, pertinentes à subconta Recursos
Hídricos: a Sra. Aline Nunes Garcia, após confirmação de recebimento dos documentos pertinentes ao
item de pauta pelos membros, esclareceu que este item se refere aos documentos
encaminhados/recebidos na Secretaria Executiva do FUNDÁGUA e destacou, conforme segue. I. E-mail,
de 22/04/2020, da Associação dos Trabalhadores das Empresas de Petróleo e Gás – ASTEMPEG,
referente a “Projeto de Água São Mateus”: em atenção ao e-mail, foram analisados os documentos
recebidos e elaborado o Parecer Técnico Administrativo FUNDÁGUA Nº 007-2020, ficando
demonstrada a relação do projeto com a Subconta Recursos Hídricos; em linhas gerais trata o projeto
de melhoria para a comunidade. Contudo, visto que a proposta não estava de acordo com as normas
estabelecidas pelo CGSRH, não foi possível o seu encaminhamento para deliberação no Conselho;
restaram pendentes vários elementos considerados necessários para fins de apreciação da proposta. A
Associação dos Trabalhadores das Empresas de Petróleo e Gás – ASTEMPEG foi informada acerca do
resultado da análise e da possibilidade de apresentação de nova proposta em conformidade com as
normas/resoluções referentes à Subconta Recursos Hídricos – SRH/FUNDÁGUA, observando-se o
disposto em PAA/FUNDÁGUA-SRH que estiver vigente. II. Protocolo 2020-C3T0XR, por meio do qual é
encaminhado o Ofício AGERH/DP/N°111/2020, de 07/08/2020 (Documento 2020-MCSMG1), referente
ao projeto “Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos no
Espírito Santo”, proposto no plano de Investimento da AGERH: em atenção ao e-mail, foram analisados
os documentos recebidos e elaborado o Parecer Técnico Administrativo FUNDÁGUA Nº 009-2020,
ficando demonstrada a relação do projeto com a Subconta Recursos Hídricos. Acerca do projeto,
considerando-se o disposto em parecer, destacou-se tratar de projeto proposto pela AGERH no âmbito
do Plano de Aplicação/Investimento da AGERH, tendo a autarquia seguido os procedimentos de
análise e aprovação junto a sua Diretoria Colegiada observando-se o que dispôs o Conselho de
Administração da AGERH acerca do Plano de Investimento AGERH 2020. A Sra. Aline Nunes Garcia
ressaltou que análise da Secretaria Executiva do Fundágua constatou a ausência de alguns
detalhamentos na primeira versão do projeto, podendo a não utilização do modelo proposto pela
Secretaria ter contribuído para tal ausência; a Secretaria Executiva retornou o documento a AGERH,
com o respectivo parecer do FUNDÁGUA, para a devida adequação do projeto. O projeto foi adequado
pela AGERH e, após passar pela Diretoria Colegiada da autarquia, foi encaminhado a Secretaria
Executiva do FUNDÁGUA, que considerando satisfatória a proposta, tendo esta seguido inclusive os
trâmites necessários no âmbito da AGERH, a encaminhou para providências com vistas à formalização
do instrumento; fase esta em curso. Item 3 – Aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária do
CGSRH/FUNDÁGUA, realizada no dia 20/03/2020: após confirmação de que todos receberam por email a ata da 8ª Reunião Ordinária do CGSRH, o Sr. Fabrício Hérick Machado perguntou aos membros
se havia alguma consideração em relação à ata da referida reunião, realizada no Biênio nov./2018nov./2020. Não havendo nenhum pedido de ajuste adicional ao texto apresentado, Sr. Fabrício Hérick
Machado colocou a ata em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos membros do
CGSRH, cabendo ao presidente do Conselho e aos representantes das instituições/entidades que o
compõe assinarem a respectiva ata, o que conforme acordado será feito eletronicamente via E-Docs.
Item 4 – Acompanhamento dos projetos apoiados com recurso da SRH/FUNDÁGUA: o Sr. Fabrício
Hérick Machado, agradeceu a presença dos representantes dos órgãos, acompanhantes dos projetos,
e deu início às apresentações. I. Elaboração do enquadramento e do Plano de Recursos Hídricos nas
bacias dos rios Itabapoana, Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus (2ª e 3ª FASES)”: a Sr. Mônica
Amorim Gonçalves, servidora da AGERH responsável pela coordenação do projeto, informou que o
projeto foi concluído e que foi realizada a prestação e contas, tanto financeira quanto técnica, em
junho/2020, informou ainda: que todos os relatórios dos instrumentos que foram elaborados
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encontram-se disponíveis no site da AGERH; que ocorreu a produção técnica de artigos e a
apresentação dos mesmos em eventos científicos; e, que uma coletânea de artigos foi lançada no
palácio Anchieta; que teve a produção de um livro, cujo lançamento seria no dia da água, mas que
devido a pandemia não foi possível realizar o evento em 2020, mas que as cópias estavam na AGERH,
para oportunamente ser lançado pelo projeto; após se colocou à disposição para esclarecer possíveis
dúvidas. A Sra. Nadja Lima Gorza disse que ainda não acessou os relatórios, mas que fará este acesso;
após parabenizou os trabalhos da AGERH e apresentação da Sra. Mônica. Não havendo outras
consideração passou-se ao relato do próximo projeto. II. Apoio à implantação e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão de recursos hídricos e de aperfeiçoamento da Política Nacional de Segurança
de Barragens no âmbito do Estado do Espírito Santo: o Sr. José Roberto Jorge, representando a
AGERH, iniciou a apresentação esclarecendo trata-se de um projeto já encerrado, tendo já sido
apresentada a prestação de contas para a FAPES; lembrou que o projeto foi elaborado em 2 (duas)
fases, destacando que o projeto proporcionou a aproximação com a AGERH de milhares de usuários de
recursos hídricos; que teve bons resultados e que com base do sistema de banco de dados estão com
uma outra ideia para trabalhar na área digital; e, que por motivo de férias não foi possível a presença
na reunião do acompanhante do referido projeto, o Sr. Antônio de Oliveira Júnior, finalizando sua
apresentação. A Sra. Aline Nunes Garcia agradeceu a apresentação do Sr. Jose Roberto Jorge e
esclareceu que apesar de encerrado, considerou importante o relato acerca do projeto visto ter sido
identificado que nem todo o recurso concedido pelo Conselho para fins de apoio ao projeto foi
utilizado, o que será objeto de análise do setor responsável quando da prestação de contas. Quanto a
referida informação, o Sr. José Roberto disse que será necessário esclarecê-la junto ao acompanhante
ao Sr. Antônio de Oliveira Júnior, se comprometendo a buscar tal informação, inclusive junto a FAPES,
para saber da necessidade ou não do repasse referente ao valor ainda não transferido. III. Capacitação,
transferência de tecnologia e implantação do projeto barraginhas da EMBRAPA em Microbacias no
Estado do Espírito Santo: a Sr. Cintia Aparecida Bremenkamp, representando o INCAPER, lembrou
tratar-se de um projeto aprovado no final de 2018 pelo FUNDÁGUA, em execução e voltado a captação
de águas de chuva; que os municípios escolhidos foram aqueles com maior escassez hídrica; que
fizeram a capacitação, mas que quando chegou a fase de divulgação veio a pandemia; que fizeram
algumas divulgações, mas que por cota da pandemia tiveram que parar com todos os eventos
presenciais; apresentou as etapas, os municípios contemplados e ressaltou que trabalharam na parte
de dimensionamento, construção e adequação de todo trabalho de execução para implantação das
barraginhas; apresentando também os produtos que estão sendo elaborados na execução do projeto;
disse que há muitos municípios que estão interessados em executar o projeto, citou que a prestação
de contas já foi feita junto a FAPES e que ainda tem recurso disponível para ser utilizado; destacou que
esse recurso ainda disponível não é de bolsa, mas de serviços, pois não utilizaram tudo, sendo
disponível em torno de 200 mil; que para fins de utilização em bolsa, pediram o remanejamento a
FAPES, bem como a prorrogação do instrumento com a FAPES de em torno de 9 (nove) meses;
esclareceu que com a pandemia não foram dispensados os bolsistas e, como não teve trabalho
presencial, fizeram o trabalho de publicação dos artigos; e, finalizando sua apresentação, se colocou à
disposição para possíveis esclarecimentos. A Sra. Aline Nunes Garcia perguntou se a maior pendência
estaria relacionada às publicações. A Sra. Cintia Aparecida Bremenkamp respondeu que sim, as
publicações e a divulgação de público. A Sra. Aline Nunes Garcia disse que, no âmbito do projeto
apresentado, caso percebam a necessidade de implementação de algo a mais do que foi colocado,
para melhorar a implementação de alguma etapa do projeto, pode ser apresentada proposta de
adequação ao Conselho. A Sra. Cintia Aparecida Bremenkamp agradeceu a sugestão da Aline e disse
que tem municípios que tem interesse em executar, mesmo utilizando recurso próprio. Não havendo
outras considerações, passou-se ao próximo item. IV. Construção de barraginhas em microbacias no
Estado do Espírito Santo: o Sr. Anderson Soares Ferrari ressaltou tratar-se de um projeto de
complementação do projeto das Barraginhas do INCAPER, e destacou: que até o final do ano passado
foram assinados 3 convênios, sendo estes com os municípios de Atílio Vivácqua, Santa Teresa e Santa
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Leopoldina, tendo cada município recebido recurso para custo de combustível, lembrando que o
município entra com a contrapartida de mão de obra para executar o projeto; que cada município
recebeu uma parcela (a primeira) no início de fevereiro/2020 e que logo após veio a pandemia; que a
pandemia atrapalhou a execução em alguns municípios; que o município de Atílio Vivácqua foi o que
mais executou e construíram pouco mais de 80 estruturas, os outros municípios por causa da
pandemia suspenderam a execução, e também por causa do período eleitoral estão com dificuldade
de realizar; que a SEAMA está acompanhando a execução nestes municípios; e, finalizando a
apresentação, se colocou à disposição para esclarecimentos. A Sra. Nadja Lima Gorza disse que
acredita que os municípios que não aderiram até agora, não devem ter interesse de aderir mais,
mencionando que pode ser um serviço perdido neste período eleitoral de tentar alguma coisa. O Sr.
Anderson Soares Ferrari disse que realmente não tem como fazer contrato no período eleitoral, mas
que estão acompanhando os instrumentos que estão vigentes. v. Elaboração de Manual Operativo e
inserção das Salvaguardas Ambientais e Sociais nos planos de Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo: a Sra. Mônica Amorim Gonçalves citou trata-se de um projeto executado também em parceria
com a FAPES, com relação direta com o programa Águas e Paisagens, e destacou: que seria concluído
novembro/2020, mas que em virtude de um atraso, foi necessário o aditamento de prazo apenas; que
a formalização do aditivo está em fase de publicação; que o projeto tem 2 (duas) frentes, sendo uma a
inserção das salvaguardas e a outra a elaboração de manual operativo; que trabalha nesse projeto com
9 (nove) planos de recursos hídricos, tendo sido aprovado em maio o primeiro relatório de
sistemáticas, e as que as demais estão sendo encaminhadas; que o projeto precisa desse aditivo de
prazo para fazer a conclusão destas novas sistemáticas; que a frente dos manuais operativos está em
andamento com a elaboração dos 3 MOPS, citando que as metas já estão definidas e os MOPS em
processo de elaboração; que o projeto conta com 7 (sete) pesquisadores, e que as reuniões são
constantes; que em relação a prestação de contas já foi feita no mês de janeiro uma prestação de
contas parcial junto a FAPES, ressaltando que o aditivo solicitado é de 12 (doze) meses; concluindo sua
apresentação, se colocou à disposição para esclarecimentos. A Sra. Aline Nunes Garcia agradeceu a
apresentação e citou a importância destas informações passarem pelo Conselho. vi. Monitoramento
da Qualidade da Água, realizado no âmbito do Plano de Aplicação da AGERH: o Sr. Fábio Ahnert, na
qualidade de Presidente da AGERH, disse que a Agência tem o enquadramento de todos os planos de
bacias, citou a importância de manter o monitoramento da qualidade de água e destacou: que são 80
(oitenta) pontos de monitoramento, mas que tiveram que parar este monitoramento no início da
pandemia; que o programa está em andamento e eles tem a intenção de elaborar um aplicativo para
que consigam disponibilizar os dados do monitoramento de uma forma online, inclusive para um
acesso mais fácil dos resultados pela sociedade. A Sra. Solange Cardoso Malta Nogueira, Diretora
Administrativa da AGERH, complementou as informações dizendo que para realizar este projeto foi
feita uma licitação; que está sendo feita a análise das coletas nos laboratórios e que, recentemente
(em agosto), foi feito um aditivo de contrato pra mais 12 (doze) meses, com os recursos que já
estavam previstos; que, considerando que não foram a campo desde março, não foi preciso aditivo de
valores, reiterando que nos últimos meses não teve o trabalho e, portanto, não houve pagamento.
Concluída as apresentações, não restado dúvida por parte dos membros, após agradecimento aos
participantes, passou-se ao próximo item da pauta. Item 5 – Informações acerca das alterações
promovidas na legislação do FUNDÁGUA por meio da Lei Complementar n° 947, de 27 de março de
2020, e providências adotadas: a Sra. Aline Nunes Garcia apresentou a Lei Complementar Estadual LC n° 497/2020, vigente desde o final de março/2020, destacando as alterações promovidas na Lei
9.866/2012, do FUNDÁGUA, especialmente quanto a: possibilidade de reversão do superávit
financeiro do Fundo ao Tesouro Estadual; autorização da aplicação dos recursos em despesas
correntes, com exceção de despesa pessoal; e, revogação de incisos que garantia 0,5% dos royalties
para a subconta Recursos Hídricos e 2,5% para a subconta Cobertura Florestal. A Secretária Executiva
do FUNDÁGUA ressaltou a importância de uma maior discussão junto aos Conselhos Gestores quando
aprovação do Plano de Aplicação das respectivas subcontas, dada anova situação da acerca das fontes
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de recursos do Fundo e informou que a SEAMA, fundamentada em documentos encaminhados pela
Secretaria Executiva do Fundo e pela AGERH, fez uma manifestação junto a SEP justificando todos os
impactos, sugerindo análise com vistas a cancelar/ revogar o dispositivo da LC n° 497/2020 que tratou
da revogação dos recursos do FUNDÁGUA, a fim de garantir que o recurso de royalties volte a compor
as subcontas, conforme situação anterior, para que assim possa se garantir a continuidade de
programas e projetos em andamento pelo Estado, bem como novos projetos afins aos objetivos do
FUNDÁGUA; segundo informações obtidas, o processo autuado com este fim estaria aguardando
manifestação da SEFAZ. O Sr. Fábio Ahnert destacou que esta fonte dos royalties do petróleo é muito
importante para o FUNDÁGUA, e consequentemente para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e
também para o REFLORESTAR, pois é um recurso essencial para manutenção e produção de água;
citou que estão fazendo o esforço possível junto aos órgãos, para que consigam equacionar isto, e que
acredita que vão conseguir explicar a importância disso para o governo, e tentar fazer esta reversão.
Não havendo novas considerações, passou-se ao item 6. Item 6 – Situação financeira e orçamentária
da SRH/FUNDÁGUA: a Sra. Aline Nunes Garcia disse que o saldo no fundo em 31 de agosto de 2020
(último extrato disponível) era de R$ 22.273.163,21 (vinte e dois milhões, duzentos e setenta e três
mil, cento e sessenta e três reais e vinte e um centavos), cerca de R$ 1milhão a mais em relação ao que
está aplicado/previsto no Plano de Aplicação (R$ 21.231.255,30); citou que os principais aportes foram
de janeiro a março, referente a royalties (R$ 684.609,75), o restante foi de rendimentos (R$
460.650,40) apurados entre janeiro e agosto; até o final de agosto não havia sido repassados os
recursos devidos de compensação financeira pelo uso de recursos hídricos (CFURH). Sobre a CFURH, a
SEFAZ teria orientado o Grupo Financeiro Setorial a separar as contas para recebimento de valores de
compensação, para fins de melhor gestão destes recursos; o setor financeiro já está providenciando a
abertura desta conta para o recebimento dos recursos, salientou. Encerrada a apresentação acerca da
situação financeira, a Sra. Aline Nunes Garcia chamou a atenção para o horário, que registrava 16h, e
considerando o disposto em regimento que prevê reuniões do CGSRH com carga horária de duas
horas, salvo decisão de continuidade pelo Conselho, sugeriu ao presidente da reunião a prorrogação
da reunião, visto o curto tempo necessário para abordagem da pauta restante e por ser esta a última
reunião do biênio. Assim, perguntados sobre a prorrogação, os membros do CGSRH manifestaram pela
continuidade deste e demais itens de pauta. Em prosseguimento ao item 6, para falar da situação
orçamentária do Fundo, foi convidada a Sra. Jane Bermond do Nascimento, representante do Grupo
de Planejamento e Orçamento – GPO/SEAMA. A Sra. Jane Bermond do Nascimento apresentou a
situação orçamentária do FUNDÁGUA e destacou: que só pode ser colocar no orçamento do Fundo o
que está previsto como receita, ou seja: os rendimentos; que no exercício todas as despesas maiores
estão sendo feitas através de crédito de superávit financeiro, o que possibilita a execução dos
compromissos do Fundo; que os créditos deste ano, solicitados no âmbito do FUNDÁGUA, foram para
AGERH (subconta Recursos Hídricos) e BANDES (subconta Cobertura Florestal); que o repasse do
BANDES será feito de forma gradativa; que já foi feita a previsão orçamentária para 2021 de ambos os
Fundos administrados pela SEAMA (FUNDÁGUA e FUNDEMA; que a previsão de entrada no
FUNDÁGUA em 2021 é de aproximadamente R$ 4 milhões, considerando as duas subcontas. Finalizada
a apresentação da situação financeira e orçamentária do FUNDÁGUA, não havendo dúvida e/ou
consideração sobre o tema, passou-se ao próximo item de pauta. Item 7 – Encerramento do atual
mandato do CGSRH: a Sra. Aline Nunes Garcia lembrou aos membros que o atual mandato vigora até
novembro de 2020 e informou que a Secretaria Executiva do FUNDÁGUA já está adotando as
providências necessárias à composição do novo mandato, que se dará por meio de Decreto, conforme
previsto em lei. Na sequência, agradeceu aos membros pela participação no Conselho e pelas
contribuições que trouxeram neste biênio, ao longo do mandato compreendido entre novembro/2018
a novembro/2020. Item 8 – Assuntos Gerais & Encerramento: o Sr. Fabrício Hérick Machado
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 16h35.
Eu, Aline Nunes Garcia, lavrei e assino a presente ata, cuja aprovação cabe ao CGSRH/FUNDÁGUA.

2021-GFKL5C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

PÁGINA 6 / 8

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO GESTOR DA SUBCONTA RECURSOS HÍDRICOS – CGSRH
DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO – FUNDÁGUA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO GESTOR DA SUBCONTA RECURSOS HÍDRICOS – CGSRH
DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO – 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 pelos membros do Conselho Gestor com
exercício no mandato do biênio compreendido entre nov./2020 a nov./2022, presentes durante a 10ª Reunião Ordinária do
CGSRH/FUNDÁGUA, realizada em 25 de março de 2021, virtualmente.
APROVADA, assinam digitalmente a ata o presidente do CGSRH/FUNDÁGUA e os membros das instituições/entidades que o compõe, conforme

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)
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*Estiveram presentes na data da aprovação todas as instituições membros que compõem o CGSRH/FUNDÁGUA, cabendo ressaltar que os
novos representantes manifestaram abstenção em relação ao conteúdo da ata por não comporem o CGSRH à época.
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Presidente do CGSRH/FUNDÁGUA
Secretário de Estado da SEAMA
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segue, considerando o disposto no Decreto Nº 1602-S, de 09 de dezembro de 2020.
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FABRICIO HERICK MACHADO

PRESIDENTE (SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDÁGUA)
SEAMA - SEAMA

SECRETARIO DE ESTADO
SEAMA - SEAMA
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JOSÉ ROBERTO JORGE

VINÍCIUS SOARES DA COSTA
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