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Data: 16/12/2020 Local: Realizada por videoconferência, na plataforma Google 

Meet pelo link de acesso:  https://meet.google.com/dqy-jnij-atm  

Início: 14h:00min Término: 16h45min  

Objetivo: Análise de documentos e outros assuntos da 61ª Reunião Ordinária do CBH-

Guandu conforme pauta que segue: 

Pauta: 

I. Abertura e verificação do Quórum;  

II. Leitura da pauta e discussão da Ordem do dia;  

III. Deliberação da Ata da Reunião Anterior;  

IV. Apresentação sobre Monitoramento Hídrico Participativo - Consultoria do Projeto 

570BRZ3006 - Construção da paz e do dialogo da Fundação Renova; 

V. Apresentação dos resultados de execução do Projeto Cultivar em Baixo Guandu, 

Brejetuba e Laranja da Terra - Consórcio Público Rio Guandu; 

VI. Apresentação do planejamento do calendário de reuniões para 2021; 

VII. Comunicados, convites e relatório de atividades dos membros;  

VIII. Encerramento. 
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PRESENTES:  5 

 6 

Poder Público 7 

➢ José Maria Barbiere Borlote - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra-Titular 8 

➢ Jonnyr Gonçalves Moreira - IDAF-Titular 9 

➢ Ana Paula Alves Bissoli - Consórcio Público Rio Guandu-Titular 10 

➢ José Eraldo Oliveira Dias - Prefeitura Municipal de Brejetuba - Titular 11 

➢ Otávio Saiter Filho - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – Suplente 12 

➢ Marcelino Silva de Melo - INCAPER de Laranja da Terra - Suplente 13 

 14 

Usuário 15 

➢ Valdete Soares Santos Gomes – SAAE - Titular 16 

➢ Debora Henrique da Silva - Usina de Aimorés - Titular  17 

➢ Francisco Tristão Neto - Sindicato Rural de Afonso Cláudio - Titular  18 
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https://meet.google.com/dqy-jnij-atm


 
Sociedade Civil 20 

➢ Jancy Rômulo Aschauer Vargas - Afonso Cláudio  Recicla -Titular 21 

➢ Liondenis José Mattos - Templo Delumo do Amanhecer de Afonso Cláudio 22 

/ES (Coordenação Geral dos Templos do Amanhecer - CGTA) - Titular 23 

➢ Cintia Gomes - Instituto Terra - Titular 24 

 25 

JUSTIFICARAM:  26 

 27 

Poder Público  28 

➢ Willian Antônio Gomes Lopes - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - 29 

Suplente  30 

 31 

Usuário  32 

➢ Valdeci Soares Velloso - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso 33 

Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba – Titular 34 

➢ Antônio da Silva Ferreira – CESAN - Suplente 35 

➢ Jaqueliny Zocca Canuto - Usina Mascarenhas - Suplente 36 

➢ Jussara Pereira Leite Silva- Capixaba Couros – Suplente 37 

 38 

Sociedade Civil 39 

➢ Luiz Alberto Zavarize - Associação de Produtores e Moradores de Rancho 40 

Dantas (Brejetuba) - Titular 41 

➢ Marcio Badaró - Associação de Pais e Alunos da Escola Familia Agrícola de 42 

Brejetuba - Suplente  43 

 44 

Convidados: 45 

➢ Aline Keller Serau - Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH  46 

➢ Sueli Rosa Gardino Pereira - Consórcio Público Rio Guandu 47 

➢ Sandriane Kuster Nardi da Silva - Consórcio Público Rio Guandu 48 

➢ Lucas José Mendes - Consórcio Público Rio Guandu 49 

➢ Luiz Henrique Lopes Pego - Consórcio Público Rio Guandu 50 

➢ Thais Teodoro de Faria – Biosoles 51 

➢ Vera Lucia de Miranda Guarda - Consultora da RENOVA/UNESCO 52 

 53 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro, ano de dois mil e vinte, às catorze 54 

horas teve início por meio de videoconferência conforme mencionado, a 61ª 55 

Reunião Ordinária do CBH Guandu, com os convidados e os seguintes membros 56 

presentes: Jancy Vargas, Valdete Soares, Liondenis Mattos, Ana Paula Bissoli, 57 

Jonnyr Gonçalves, José Maria Barbiere, Debora Henriques, José Eraldo Dias, e 58 

Aline K. Serau (representante institucional da AGERH). Deu-se início a reunião 59 

por I. Abertura e verificação do Quórum, o secretário executivo do Comitê, fez 60 



 
a abertura da reunião saudando a todos, e apresentou novamente as regras 61 

básicas de participação na videoconferência, bem como a necessidade dos 62 

presentes se manifestarem pelo “chat” da plataforma, como forma de registro de 63 

presença. Jancy Vargas passou a palavra para a Presidente do CBH, Valdete 64 

Soares e o Vice-Presidente, José Maria Barbieri, fazerem suas saudações. A 65 

Presidente, após saudar os presentes, solicitou a condução da reunião pelo 66 

Secretário Jancy, visto que estava com problemas na sua conexão. Havendo 67 

quórum, Jancy Vargas conduziu a plenária para II. Leitura da pauta e 68 

discussão da ordem do dia. Jancy Vargas compartilhou a tela com a 69 

apresentação da pauta, citando cada item. Com a concordância da ordem do dia 70 

pelos presentes, conduziu a pauta para III. Deliberação da ata da reunião 71 

anterior. Informou que a ata foi enviada junto a convocatória, quinze dias atrás. 72 

Colocada em votação, a ata foi aprovada pela maioria dos presentes, com a 73 

abstenção da Ana Paula que não estava presente na última reunião. Passou 74 

para IV. Apresentação sobre o Monitoramento Hídrico Participativo - 75 

Consultoria do Projeto 570BRZ3006 - Construção da paz e do dialogo da 76 

Fundação Renova. A Sr.ª Vera Guarda se apresentou como aposentada da 77 

UFOP na área de farmácia e tem experiência em monitoramento e análise de 78 

água. Recentemente, foi aprovada como consultora nas ações da RENOVA 79 

neste projeto tópico de pauta, por meio da UNESCO. O projeto se divide em 4 80 

partes: direitos humanos, paisagens socioculturais, monitoramento hídrico-81 

participativo e monitoramento da biodiversidade. A sua consultoria diz respeito 82 

ao monitoramento hídrico-participativo. Informou que veio a reunião pedir o apoio 83 

e a participação do Comitê nesse processo. O objetivo é que o público das 84 

comunidades discuta como estão os problemas atuais e construa canais de 85 

diálogo. Jancy Vargas perguntou sobre o ponto de partida do projeto. Vera 86 

respondeu que a UNESCO sugeriu que fossem trabalhados inicialmente as 87 

comunidades tradicionais e as escolas, iniciando com os pescadores de Baixo 88 

Guandu. Vera perguntou sobre o acesso à internet nas comunidades, Jancy 89 

Vargas respondeu que não é muito boa. Vera informou que pensou em passar 90 

uma carta-convite para verificar o interesse. Aline Serau questionou quais os 91 

parâmetros serão considerados no monitoramento. Informou que a AGERH já 92 

disponibiliza acesso aos dados do monitoramento realizado pela mesma, 93 

redigindo o link no chat da reunião, embora a formatação da página ainda esteja 94 

em construção. Vera informou que a princípio está se pensando em metais (tanto 95 

na água quanto em sedimentos), e apresentou sobre os kits que conseguem 96 

analisar PH e turbidez. Jancy Vargas perguntou se a compra dos kits e de outros 97 

equipamentos seria custeado pela parceria, Vera respondeu que sim e que estão 98 

levantando preços e opções. Ana Paula comentou que no caso do público-alvo 99 

do projeto, eles deveriam ser acessados em contato mais próximo, o que não 100 

está sendo possível no momento pela pandemia. Prosseguiu dizendo que neste 101 



 
caso, inicialmente, os membros do Comitê poderiam auxiliar nessa 102 

capilarização. Continuou lembrando que, considerando a fala de Jancy, podem 103 

ser utilizados como ponto de partida os locais de coleta já utilizados em outros 104 

dois momentos históricos da Descida Ecológica e Expedição Científica do Rio 105 

Guandu. Vera questionou se esses pontos foram escolhidos com a comunidade. 106 

Ana Paula respondeu que não, e que em conversas com técnicos da AGERH 107 

em outras oportunidades, foi destacado que nem sempre os pontos apontados 108 

pela comunidade têm relevância para a análise. Assim, perguntou se os 109 

membros do Comitê poderiam apontar os locais propícios e convidar a 110 

comunidade a participar do monitoramento. Vera informou que o objetivo é 111 

participar desde o início, pois do contrário, a comunidade pode não se engajar. 112 

Ana Paula questionou se o monitoramento vai acontecer “para dentro da Bacia” 113 

ou só na calha do Rio Doce. Vera respondeu que recebeu a proposta de realizar 114 

o projeto na calha, mas que não concorda e que vai propor que seja realizada 115 

em toda a Bacia. Aline Serau reforçou a necessidade de se fazer o 116 

monitoramento de comunidades que usam a água do rio diretamente, sem nem 117 

fazer desinfecção. Vera diz que pretende realizar o projeto na bacia toda, mas 118 

que não sabe se dará conta, visto que o prazo do monitoramento é de menos de 119 

um ano. Reforçou que crê, como especialista, que não adianta fazer o 120 

monitoramento só da calha do Rio Doce. Jancy Vargas comenta que é preciso 121 

pensar na bacia como um todo. Sugeriu que se mantenha um número de pelo 122 

menos dois pontos em cada município. Vera perguntou se há algum 123 

representante dos pescadores de Mascarenhas no Comitê, o que foi informado 124 

que não. Ana Paula sugeriu que Vera repassasse uma devolutiva da UNESCO 125 

sobre a realização do monitoramento em toda a bacia para que o Comitê decida 126 

se poderá atuar junto. Ana Paula prosseguiu sugerindo cuidado com a questão 127 

das escolas, considerando o contexto da pandemia. Vera disse que quando se 128 

pensa em monitoramento participativo, se leva em conta vários conceitos como 129 

educação ambiental, participação social, igualdade de gênero e 130 

sustentabilidade. Nesse contexto, a escola promove a participação de um 131 

público mais jovem e também age como replicadora. Prosseguiu dizendo que vai 132 

levar tudo o que foi discutido para a UNESCO e depois dará o retorno por meio 133 

da Valdete. Aline Serau lembra que os monitoramentos podem ter objetivos 134 

distintos e, por isso, os pontos monitorados nem sempre são os mesmos. Em 135 

seguida, o Secretário passou para V. Apresentação dos resultados de 136 

execução do Projeto Cultivar”. Jancy Vargas informou que o projeto está 137 

concorrendo ao Prêmio Inoves. Ana Paula informou que em 2020 conseguiu-se 138 

concluir a primeira etapa do projeto e informa que pretendem abrir um novo edital 139 

para os produtores, com a finalidade de ampliar o público do projeto. Sandriane 140 

Kuster, Assessora de Projetos do Consórcio Guandu, iniciou a apresentação 141 

sobre o Projeto Cultivar. Após a apresentação, os membros parabenizaram pela 142 



 
evolução do projeto e por sua execução e os representantes do Consórcio 143 

informaram que compartilharão a apresentação com os membros. Cintia, do 144 

Instituto Terra, além de parabenizar o trabalho, informou que atualmente está 145 

atuando mais na bacia do Santa Maria do Doce e sugeriu trocar experiências. 146 

Aline Serau perguntou se os recursos financeiros que sustentam o projeto vêm 147 

apenas da ANA. Ana Paula informou que sim. Complementou que houve um 148 

aporte de aproximadamente R$ 50 mil da TNC para dar suporte de pagamento 149 

de combustível e pessoal. Informou também que há uma parceria com o 150 

Programa Reflorestar que vai custear o PSA de longo prazo. Aline Serau 151 

comentou que achou interessante que terá o PSA municipal. Ana Paula 152 

confirmou que essa será uma novidade e que, neste formato municipal, também 153 

está previsto o Pagamento por Serviços Ambientais das práticas mecânicas. 154 

Passado ao ponto VI. Apresentação do planejamento do calendário de 155 

reuniões para 2021. Jancy Vargas informou que as datas foram pensadas para 156 

as terceiras semanas de cada mês, sendo a previsão sempre se dará na última 157 

quarta-feira dos respectivos meses alternados e medianos em cada trimestre do 158 

ano. A programação das reuniões extraordinárias será agendada conforme 159 

apresentação de demanda ao CBH e de acordo com o Regimento Interno. Os 160 

locais também se alteram conforme for possível a realização de reuniões 161 

presenciais. Com a situação da pandemia, podem ser realizadas reuniões por 162 

videoconferência. Após debate, ficou definido que as reuniões serão realizadas 163 

nos dias 24/02, 26/05, 25/08 e 24/11, na última quarta-feira do mês. Sobre as 164 

atividades realizadas no ano de 2020, informou que no primeiro trimestre do ano 165 

estava planejada a participação em programas de rádio para campanha de 166 

retificação de cadastro de água, o que foi feito pela diretoria do CBH. Sobre 167 

capacitações, Jancy Vargas comentou que houve o treinamento de Aline Serau 168 

sobre a Cobrança. Sobre a formação da comissão do acompanhamento do novo 169 

processo eleitoral, esta foi postergada para meados do ano que vem. A 170 

participação no CBH Doce também deve continuar no próximo ano. A 171 

participação em reuniões e eventos foi possível em diversas instâncias, graças 172 

à facilidade oferecida pelas videoconferências. A articulação para implantação 173 

de empreendimentos na bacia também foi possível, por meio da PCH São Luís, 174 

Fundação Renova, Caminhos do Café, etc. Aline Serau chamou a atenção sobre 175 

a necessidade, em 2021, de acompanhamento efetivo por parte dos 176 

representantes do Comitê em relação aos produtos advindos da revisão do 177 

PIRH-Doce. Thais lembrou da necessidade de que as atividades e eventos 178 

relacionados à Comunicação estejam incluídas no planejamento. Jancy Vargas 179 

informou que o Relatório das Atividades de 2020 e o Planejamento para 2021 180 

serão apresentados na primeira reunião do próximo ano. Foi passado então ao 181 

VII. Comunicados, convites e relatório de atividades dos membros. Thaís 182 

informou que será feito um treinamento em nível mais aprofundado para os 183 



 
membros do Comitê, no formato de um curso. Debora comentou sobre a 184 

necessidade de doação do tempo para participar das atividades do Comitê e da 185 

criação de publicações. Thais comentou que no próximo ano o objetivo é produzir 186 

materiais sobre os trabalhos das Câmaras Técnicas e assim, é preciso planejar 187 

de forma conjunta e que todos os membros participem ativamente. Jancy Vargas 188 

comentou sobre o curso de “Gestão de Conflitos” promovido pela ANA, que teve 189 

a participação dos três membros da diretoria do Comitê, já que os outros não se 190 

interessaram. Prosseguiu citando o Workshop de Barragens oferecido pela 191 

AGERH, em que participou assim como as lives do Incaper. Informou também 192 

sobre o lançamento da publicação “Oportunidades de restauração florestal dos 193 

comitês do São Mateus e do Itaúnas”. Jancy Vargas informou que a Presidente 194 

Valdete solicitou informar sobre sua ausência por problemas de conexão. José 195 

Maria informou que o carro do Comitê está à disposição para os membros que 196 

precisarem. O Secretário Executivo agradeceu a presença e participação de 197 

todos até o final. VIII. Encerramento. Sem mais a tratar, a reunião foi finalizada 198 

às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos e a ata foi lavrada por mim, 199 

Chander Rian de Castro Freitas, em apoio à Secretaria Executiva do Comitê, 200 

que após conferida, será assinada pela diretoria do CBH Guandu. 201 
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VALDETE SOARES DOS SANTOS GOMES 204 

 PRESIDENTE 205 

 206 

 207 

 208 

JOSÉ MARIA BARBIERE BORLOT 209 

VICE - PRESIDENTE 210 

 211 

 212 

JANCY ROMULO ASCHAUER VARGAS 213 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 214 


