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Data: 24/02/2021 Local: Realizada por videoconferência, na plataforma Google 
Meet pelo link de acesso:  https://meet.google.com/kob-yujq-mmt 

Início: 14h:00min Término: 17h15min  

Objetivo: Análise de documentos e outros assuntos da 62ª Reunião Ordinária do CBH-

Guandu conforme pauta que segue: 

Pauta: 

I. Abertura, verificação do Quórum e acolhimento dos novos membros;  

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

III. Deliberação da Ata da Reunião Anterior;  

IV. Apresentação dos resultados das ações de visibilidade do CBH-Guandu na 

Câmara Técnica de Comunicação – Thais Faria (Biosoles); 

V. Formação de comissões de acompanhamento por parte dos membros do Comitê 

em relação aos trabalhos de comunicação; da condução de processo eleitoral e de 

produtos advindos da revisão do PIRH-Doce; 

VI. Apresentação do Relatório de Atividades de 2020 e Plano de Trabalho para 2021 

com vistas ao Relatório de Certificação 2020 do PROCOMITÊS - AGERH; 

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

VIII. Encerramento. 
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PRESENTES:  5 

Poder Público 6 

➢ José Maria Barbiere Borlote-Prefeitura Municipal de Laranja da Terra-Titular 7 

➢ Jonnyr Gonçalves Moreira - IDAF-Titular 8 

➢ Ana Paula Alves Bissoli - Consórcio Público Rio Guandu-Titular 9 

➢ Nicolas Ulyana Vieira - Prefeitura Municipal de Brejetuba - Titular 10 

➢ Valeria Hollunder Klippel- Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – Suplente 11 

➢ Cleres de Martins Schwambach - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu -12 

Suplente  13 

➢ Marcelino Silva de Melo - INCAPER de Laranja da Terra - Suplente 14 

 15 

Usuário 16 

➢ Valdete Soares Santos Gomes – SAAE - Titular 17 



 
➢ Debora Henrique da Silva - Usina de Aimorés - Titular  18 

➢ Francisco Tristão Neto - Sindicato Rural de Afonso Cláudio - Titular  19 

➢ Jussara Pereira Leite Silva- Capixaba Couros – Suplente  20 

➢ Jaqueliny Zocca Canuto - Usina Mascarenhas – Suplente 21 

 22 

Sociedade Civil 23 

➢ Jancy Rômulo Aschauer Vargas - Afonso Cláudio  Recicla -Titular 24 

➢ Liondenis José Mattos - Templo Delumo do Amanhecer de Afonso Cláudio 25 

/ES (Coordenação Geral dos Templos do Amanhecer - CGTA) - Titular  26 

➢ José Eraldo Oliveira Dias - Associação de Pais e Alunos da Escola Familia 27 

Agrícola de Brejetuba - Suplente  28 

➢ Cintia Gomes - Instituto Terra - Titular 29 

 30 

JUSTIFICARAM:  31 

 32 

Poder Público  33 

 34 

Usuário  35 

➢ Valdeci Soares Velloso - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso 36 

Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba – Titular 37 

➢ Antônio da Silva Ferreira – CESAN - Suplente 38 

 39 

Sociedade Civil 40 

➢ Luiz Alberto Zavarize - Associação de Produtores e Moradores de Rancho 41 

Dantas (Brejetuba) - Titular 42 

 43 

Convidados: 44 

➢ Aline Keller Serau - Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH; 45 

➢ Ananda Coutinho- Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH; 46 

➢ Chander Freitas - Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH; 47 

➢ Silvia Soares Batista - Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH; 48 

➢ Sueli Rosa Gardino Pereira - Consórcio Público Rio Guandu 49 

➢ Thais Teodoro de Faria – Biosoles 50 

➢ Letícia - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso Cláudio. 51 

 52 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, ano de dois mil e vinte e um, às 53 

catorze horas teve início a 62ª Reunião Ordinária do CBH Guandu, com os 54 

membros e convidados presentes conforme lista. O Secretário Executivo do 55 

Comitê, Jancy Romulo Aschauer Vargas, fez a abertura da reunião saudando a 56 

todos, e apresenta as regras básicas de participação em videoconferência, 57 

bem como a necessidade dos presentes se manifestarem pelo “chat” da 58 



 
plataforma, como forma de registro de presença. Jancy Vargas passa a palavra 59 

para a Presidente do CBH, Valdete Soares e o Vice-Presidente, José Maria 60 

Barbieri, fazerem suas saudações iniciais. Francisco sugere que todos os 61 

participantes se apresentem rapidamente, considerando que há alguns 62 

membros novos. Jancy Vargas procede assim e todos os participantes se 63 

apresentam brevemente. Inicia-se a reunião por I. Abertura e verificação do 64 

Quórum. Havendo quórum, Jancy Vargas conduz a Plenária para II. Leitura 65 

da pauta e discussão da ordem do dia. Jancy Vargas compartilha a tela com 66 

a apresentação da pauta, citando cada item. Com a concordância da ordem do 67 

dia pelos presentes, conduz a pauta para III. Deliberação da ata da reunião 68 

anterior. Informa que a ata foi enviada junto à convocatória, quinze dias atrás. 69 

Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Passando para IV. 70 

Apresentação dos resultados das ações de visibilidade do CBH-Guandu 71 

na Câmara Técnica de Comunicação – Thais Faria (Biosoles). A Sr.ª Thais 72 

Faria comenta que tem sido envidado inúmeras orientações, mas que há 73 

coisas que fogem de seu poder de controle e acompanhamento, e que chegou 74 

a ocasião do Comitê assumir essa função. Prossegue dizendo que tem 75 

orientado sobre o uso do Instagram, que tem dado mais retorno, mas também 76 

o Facebook, podcast, lives e outras ferramentas. A Biosoles tem atuado em 77 

apoio a alguns Comitês, tendo iniciado no Itapemirim e depois se estendeu 78 

para o Jucu e o Guandu. Mas como o trabalho é voluntário, não há mais como 79 

permanecer e por conta disso, foi criado um curso. Informa que deu uma folga 80 

para os membros da Câmara Técnica de Comunicação, sendo que as 81 

postagens de janeiro e fevereiro foram realizadas pela Biosoles. Mas não é o 82 

objetivo que a Biosoles ou a Thais apareça, mas sim os membros do Comitê. 83 

Comenta que é importante que os membros ao menos interajam com as 84 

postagens do Comitê. Thais Faria comenta que atualmente existem seis 85 

campanhas sobre assuntos relacionados aos Comitês. A primeira campanha foi 86 

“Nossa Água”, que fala mais de cuidados da água na área urbana. A segunda 87 

campanha “Conhecer para Preservar”, que foi uma ideia do Jancy Vargas, que 88 

fala sobre as espécies encontradas na bacia. A terceira campanha “Rural e 89 

Água Boa”, que fala sobre práticas de preservação da água e solo, onde cabe 90 

falar sobre os projetos dos membros e parceiros do Comitê. “Água e Meio 91 

Ambiente”, fala sobre os assuntos relacionados a esses dois temas. “Como 92 

funciona Guandu”, que fala sobre a política de recursos hídricos e a parte de 93 

como funciona o Comitê. E por fim, a campanha “Você conhece seu rio?”, que 94 

fala sobre características do rio. Agora cabe à equipe de Comunicação se 95 

organizar para prosseguir com as campanhas. Afirma que o perfil precisa ser 96 

incrementado, sob o risco de se perder o que já foi conquistado. Comenta que 97 

o curso vai contar com a participação de 15 pessoas dos 3 comitês de bacia. O 98 

curso vai ser realizado em 4 dias, em que será abordado tudo que se relaciona 99 



 
a criação de um perfil, identidade visual e engajamento. Comenta que a partir 100 

de março e abril, ela não poderá mais estar alimentando o perfil do Guandu, 101 

por conta de sua defesa de mestrado. Após isso, poderá retornar para prestar 102 

algumas orientações, mas que o que havia sido combinado já foi feito. 103 

Francisco parabeniza a Thais pelo trabalho realizado. Thais comenta que uma 104 

das condições para que o Comitê participe do curso é continuar utilizando o 105 

padrão de postagens que vem sendo feito por mais um ano, para que se tenha 106 

acesso às ferramentas pagas que a Biosoles tem. Caso isso seja descumprido, 107 

o vínculo se encerra. Francisco comenta que seria bom que houvesse uma 108 

ação de ir a campo na área da Bacia do Guandu para mostrar as ações que 109 

têm sido feitas. Thaís comenta que isso seria um sonho, mas há um custo 110 

embutido e demanda também equipe e que o ideal é que isso seja feito por 111 

meio de uma contratação. Thaís comenta que o que vem sendo pensado é 112 

algo no viés educativo. Jancy comenta que a ideia do Francisco pode ser 113 

traduzida em algo viável. Thaís comenta que a ideia é boa, mas precisa de 114 

energia para ser executada e é preciso pensar a longo prazo para se manter as 115 

propostas. Marcelino comenta que detesta o Instagram. Jancy responde que 116 

sabe que muitas pessoas não tem afinidade, mas que é a estratégia que 117 

atualmente vem sendo mais utilizada. Jancy comenta que atualmente no grupo 118 

da Comunicação estão ele próprio, Valdete, José Maria, Debora, Jonnyr, Lili. 119 

Este grupo tem feito algumas artes. Jancy agradece muito à Thais por sua 120 

dedicação e seu trabalho. Em seguida, o Secretário passou ao ponto V. 121 

Formação de comissões de acompanhamento por parte dos membros do 122 

Comitê em relação aos trabalhos de comunicação; da condução de 123 

processo eleitoral e de produtos advindos da revisão do PIRH-Doce. 124 

Jancy Vargas comenta sobre a CT de Comunicação e pede a indicação dos 125 

membros. José Maria, Valdete, Debora, Lili, Valéria, Dineir e Jancy participarão 126 

dessa CT. Sobre a CT de Processo Eleitoral, Marcelino, Carla, Jancy, Dineir e 127 

Lili. Sobre o acompanhamento do PIRH, Cleres, Cintia, Valdete, Ana Paula, 128 

Jancy. Passado ao ponto VI. Apresentação do Relatório de Atividades de 129 

2020 e Plano de Trabalho para 2021 com vistas ao Relatório de 130 

Certificação 2020 do PROCOMITÊS - AGERH. Jancy Vargas apresenta o 131 

documento com o relatório de atividades de 2020, o qual não recebeu outras 132 

contribuições da plenária. Em seguida, passa a apresentar o plano de trabalho 133 

para 2021. Marcelino comenta da importância de se priorizar projetos 134 

relacionados a uso racional da água, manejo de irrigação e de barraginhas e 135 

caixa seca. Ana Paula comenta sobre os resultados da primeira etapa do 136 

Projeto Cultivar e avisa que foi aberto edital para agricultores recentemente de 137 

Laranja da Terra, Brejetuba e Afonso Cláudio. Ana Paula comenta que o 138 

projeto das barraginhas tem uma vertente do INCAPER, para pesquisas e 139 

estudos, já concluído. A vertente da SEAMA é um repasse de 102 mil reais 140 



 
para os municípios custearem combustível e dispor de maquinário para 141 

execução dos projetos. Numa próxima etapa, o Consórcio do Rio Guandu vai 142 

entrar na elaboração dos projetos. Ana Paula convida os membros do Comitê 143 

para reforçar as parcerias deste projeto. Marcelino sugere que se faça um 144 

seminário em Laranja da Terra para apresentar o projeto Cultivar e tratar sobre 145 

questões de recursos hídricos. Jancy Vargas pede para Silvia Soares, da 146 

AGERH, falar sobre a certificação do Procomitês. Silvia Soares informa que em 147 

meados do ano passado foi finalizada a certificação referente a 2019 e a partir 148 

de março se inicia o próximo processo. Reforça a importância da participação 149 

ativa dos Comitês nesse processo, visto que ele mantém o repasse de 150 

recursos financeiros para algumas atividades dos Comitês. Informa que o CBH 151 

Guandu dispõe de cerca de 25 mil reais de custeio e 10 mil reais de 152 

investimento, sendo que este último será aplicado para a compra dos produtos 153 

de informática já solicitados e os 25 mil reais poderão ser aplicados conforme 154 

decisão do Comitê. Salienta que a plenária deve deliberar como deseja gastar 155 

esse recurso e informar por ofício com a justificativa. Ana Paula comenta sobre 156 

a possibilidade de um projeto de monitoramento da qualidade e da quantidade 157 

da água, para sugestão no plano de ação do Comitê. Valdete comenta que vai 158 

entrar em contato com a Vera, da UNESCO, para tentar incluir essa ação. 159 

Colocado em votação, o relatório de atividades de 2020 e o plano de trabalho 160 

2021 foram aprovados unanimemente. VII. Comunicados, informes, convites 161 

e relatório de atividades dos membros: Jancy Vargas informa que recebeu 162 

e-mail da Agerh sobre as credenciais de isenção do pedágio da BR-101 do 163 

carro do Procomitês. Recebeu também e-mail de consulta da renovação do 164 

contrato do carro do Procomitês e informa que foi oferecido o carro do CBH 165 

Jucu, que o está devolvendo. Abre o assunto para a plenária deliberar. Ana 166 

Paula se posiciona favorável à manutenção do veículo, ressaltando sua 167 

importância para as ações. Comenta que seria importante para o Projeto 168 

Cultivar a disponibilização do outro veículo e solicita à plenária a aprovação do 169 

segundo veículo, considerando que o projeto está sendo ampliado e gera 170 

muitas atividades de campo. Sugere ainda que o atual carro seja 171 

disponibilizado para os municípios poderem reforçar suas ações, de forma 172 

organizada e controlada. Silvia Soares comenta que se for possível justificar 173 

que o segundo carro atenda as demandas do Comitê, então é possível solicita-174 

lo. Francisco Tristão afirma ser contrário ao aumento das despesas com a 175 

utilização de outro veículo. Jonnyr Moreira comenta ser favorável ao segundo 176 

veículo para utilização pelo projeto Cultivar. José Eraldo também está favorável 177 

a utilização deste segundo veículo. Jancy Vargas pondera que poderia ser 178 

otimizada a utilização deste veículo pelo Comitê e pelo Consórcio. Ana Paula 179 

diz ser possível tentar conciliar. Silvia Soares lembra que as ações do Projeto 180 

Cultivar estão incluídas no plano de trabalho do Comitê. Valdete Soares 181 



 
pergunta se poderia ser possível devolver o segundo veículo, caso percebam 182 

que o impacto financeiro é muito significativo. Silvia Soares responde que sim, 183 

mas que há um processo burocrático longo envolvido. Ana Paula sugere a 184 

conciliação do atual veículo para todos os usos. Ficou então definido que o 185 

atual veículo será mantido e não será solicitado um outro veículo, no momento. 186 

Jancy Vargas reforça o convite aos membros da Jornada de Capacitação da 187 

ANA, que será realizado em dez encontros, sempre às quintas-feiras. Ana 188 

Paula comenta que será necessária uma nova indicação do Comitê para fazer 189 

parte do Projeto Cultivar, considerando que o Jonnyr passou a ser indicação do 190 

IDAF. Jancy Vargas se colocam à disposição. Valdete Soares comenta sobre a 191 

indicação de membros para o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Baixo 192 

Guandu, Liondenis Mattos ficou definido como conselheiro suplente e 193 

Francisco Tristão como conselheiro titular. Valdete Soares comenta que há 194 

expectativa de que a elaboração da revisão do PIRH Doce se inicie em abril, 195 

com ampla participação dos Comitês afluentes. O enquadramento se dará 196 

junto. Silvia Soares comenta que a AGEVAP encaminhou proposta para o 197 

Estado para prestação de serviço de Secretaria Executiva e a expectativa é 198 

que a AGERH elabore um termo de fomento com a AGEVAP nestes termos.  O 199 

Secretário Executivo agradece a presença e participação de todos até o final. 200 

VIII. Encerramento. Sem mais a tratar, a reunião foi finalizada às dezessete 201 

horas e quinze minutos e a Ata foi lavrada por mim, Chander Rian de Castro 202 

Freitas, em apoio à Secretaria Executiva do Comitê, que após conferida, será 203 

assinada por seus respectivos representantes. 204 

 205 

 206 

VALDETE SOARES DOS SANTOS 207 

 PRESIDENTE 208 

 209 

 210 

JOSÉ MARIA BARBIERE BORLOTE 211 

VICE - PRESIDENTE 212 

 213 

 214 

JANCY ROMULO ASCHAUER VARGAS 215 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 216 


