
ATA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU -  
CBH GUANDU 

 
 
Data: 01/03/2011 

 
Local: Auditório da Casa do  
Agricultor de Brejetuba – Brejetuba – ES. 

 

 
Início: 9h30min 

 
Término: 13h00min  

  

 

 
Objetivos: 
Análise de documentos e outros.  

 

 

 

Pauta:  

1. Abertura e verificação do quórum; 

2. Leitura da Ata da reunião anterior; 

3. Fala da Presidente; 

4. Pesquisa Dissertação de Mestrado UFES: A formação dos membros e 

a Educação Ambiental no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Guandu; 

5. Processo Eleitoral Simplificado; 

6. Apresentação e Deliberação sobre Valores sugeridos para Cobrança 

pelo Uso dos Recursos Hídricos e da Minuta do Edital de Seleção da 

Entidade Delegatária; 

7. Encaminhamentos da 1ª Expedição Científica da Bacia do Guandu; 

8. Outros assuntos pertinentes para o momento e encerramento. 

 
PRESENTES: 
 
Poder Público 

➢ Sabrina Silva Zandonade – Prefeitura Municipal de Brejetuba/SEAMA – Titular 
➢ Paula Lauvers Coutinho – Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/SEMMA – 

Suplente  
➢ Denise Lima Rabelo – IEMA – Titular 
➢ Joseane Viola Coelho – Prefeitura Municipal de Baixo Guandu – Titular  

 
Usuário 

➢ Alicínio Virgínio – CESAN – Suplente  
➢ João Luiz A. Lopes – Sítio Capiau – Titular   

 
Sociedade Civil 

➢ Ana Paula Alves Bissoli – Consórcio do Rio Guandu – Titular 
➢ João Evangelista da Silva – COOABRE – Suplente 
➢ Cleres de Martins Schwambach – ONG Amigos Pedra do Souza – Suplente  
➢ Gelson – Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Titular 

 



 
  JUSTIFICARAM: 
 
Poder Público 

➢ David Augusto Alves Neto – Prefeitura Municipal de Laranja da Terra - 
Suplente 

 
Usuário 

➢ Valdete Soares Santos Gomes – SAAE – Titular 
 
Sociedade Civil 

➢ Adonai José Lacruz – Instituto Terra – Suplente 
 

 
Convidados:  

➢ Jancy Rômulo Aschauer Vargas – Consórcio do Rio Guandu 
➢ Max Weber D’ávila Lessa – SEMED – Laranja da Terra 
➢ Loiana Mançur Spalenza – Consórcio do Rio Guandu 
➢ José Eraldo Oliveira Dias – SEAMA – Brejetuba 
➢ Marx Bussular Martinuzzo – INCAPER – Brejetuba  
➢ Otávio Fernandes Moreira – S. T. R. – Brejetuba  
➢ Giovani Carlos Tozi – Agricultor – Brejetuba  
➢ Cloves Zaager – S. T. R. – Laranja da Terra 
➢ Luiz Alberto Zavarize – SEAMA – Brejetuba  
 
  

 

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu estiveram 
reunidos no dia primeiro de março de 2011 às 9h30min, no Auditório da Casa 
do Agricultor de Brejetuba – Brejetuba – ES, para participar da 20ª Reunião 
Ordinária do Comitê, para tratar de vários assuntos conforme pauta acima. 
Após verificado quorum, Joseane, Presidente do CBH Guandu, agradeceu a 
presença de todos em especial os convidados. Jose Eraldo falou da 
importância do trabalho do Consórcio e do Comitê, dos problemas financeiros 
que o município tem com o Consórcio e que a Expedição Científica é 
importante e terá um momento de planejamento hoje a tarde.  Ana Paula 
continuou e fez a leitura das atas da 19ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião 
Extraordinária que foram aprovadas por unanimidade. Aproveitou e informou 
que o material que estava previsto para ser entregue na última reunião 
extraordinária, foi entregue pelos técnicos Thiago e José de Aquino no último 
dia 24 e sobre o ponto de pauta número 6 da deliberação não ocorrerá hoje, 
pois como não houve tempo hábil para fazer a minuta e que será primeiro 
aprovada na reunião do CBH Doce que ocorrerá no dia 31/03/2011 e depois 
nos CBH’s afluentes, então a próxima reunião ficou marcada no dia 20 de abril 
de 2011 em Baixo Guandu. Marx (Incaper – Brejetuba) perguntou se seria o 
momento de esclarecer dúvidas sobre a Cobrança ou só na próxima reunião. 
Joseane falou que o assunto vem sendo discutido ao longo das reuniões e que 
na reunião extraordinária do dia 20/04/2011 será o momento de fazer maiores 
esclarecimentos. Marx perguntou quem vai fazer o trabalho de levantamento 
dos usuários de água. Denise responde... Geovane falou que é preciso pensar 
bem na decisão a ser tomada. Clóvis diz que a participação de outras pessoas 
é importante mesmo que não tenha direito a voto, mas tem direito a voz. 



Geovane... Marx... Ana Paula lembrou ao Marx que o papel da Agência de 
Bacia e a destinação do recurso da cobrança vem sendo falado desde as 
reuniões do prognóstico do PIRH, que inclusive ele estava em uma que 
aconteceu em dezembro de 2008 em Afonso Cláudio e que todas as reuniões 
do CBH que são tratados assuntos relativos à implementação da cobrança são 
abertas a todos os interessados a participar e que na maioria das vezes órgãos 
como o Incaper que vão lidar com o assunto não comparecem, pois mesmo 
que não faça parte do Comitê são residentes na Bacia e estão convidados a 
participar das discussões que muito contribuirá para as posteriores decisões. 
Lembrou que a cobrança é um instrumento de gestão previsto em Lei e que se 
a população fizesse uso adequado dos recursos não precisaria de nenhum 
instrumento para estimular o uso racional dos mesmos. Falou a Geovane 
também que a cobrança não é uma penalização e que o produtor que realizar 
boas práticas será beneficiado ao contrário de ser cobrado. Denise reforçou 
que todo o recurso arrecadado na bacia ele tem que ser revertido na própria 
Bacia e que quando o fator for igual a 0, acaba a cobrança, pois todo número 
multiplicado por zero é igual a zero. Clóvis disse que as pessoas que solicitam 
uma vazão além e que desperdiçam, vão ter que pensar antes de fazer. Cleres 
falou da importância da dúvida do Marx, mas que teremos uma nova 
oportunidade. Joseane confirmou a reunião dia 20/04/2011 em Baixo Guandu e 
todos ficaram de acordo. Denise passou para o próximo ponto de pauta 
“Pesquisa Dissertação de Mestrado UFES: A formação dos membros e a 
Educação Ambiental no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu” disse 
que está terminando o mestrado que começou com o trabalho do Projeto 
Coletivos Educadores que foi acabado pelo MMA, Martha Tristão é sua 
orientadora em Educação Ambiental. Escolheu a Bacia do Gaundu porque hoje 
temos 12 CBH’s no Espírito Santo, sabemos que o CBH Guandu se não é o 
mais mobilizado está entre os mais, é o mais amadurecido, é o único que se 
preocupa com Educação Ambiental e faz Educação Ambiental. Um exemplo 
disso é que na Expedição terá Educação Ambiental, na descida foi feita. Essa 
preocupação não é comum. O IEMA fala sobre formação de comitês... (texto 
da Denise)... O que não teve na nossa formação que é mais importante para 
trabalhar no Comitê... Não estudei, mas precisei aprender para trabalhar no 
Comitê... Por que tudo que vocês vão fazer, vocês fazem EA? Ana Paula 
passou para o próximo “Processo Eleitoral Simplificado” e Denise explicou o 
Edital que teve contribuições dos membros. Ana Paula informou as vagas 4 
usuários (1 Titular e 3 suplentes), 1 Poder Público – Suplente e 1 Sociedade 
Civil – Suplente. Ficou estipulado o período de inscrição de 01/03/2011 a 
01/04/2011 e os locais definidos foram em Brejetuba na Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, falar com Sabrina, em Laranja da Terra na 
Secretaria de Educação falar com Max, em Afonso Cláudio na Secretaria de 
Agricultura falar com João Luis e em Baixo Guandu na Secretaria de Meio 
Ambiente falar com Cleres. A equipe de avaliação ficou a diretoria do CBH que 
se reunirá antes da próxima reunião para apurar os candidatos. Ficou decido 
colocar no primeiro ponto de pauta da próxima reunião a posse dos membros. 
Ana Paula informou que conversou com a coordenação do PSA sobre a 
solicitação do Cleres em estender o PSA a toda a Bacia e segundo o 
coordenador o formato do Programa não permite, mas que a longo prazo isso 
pode vir a acontecer. Sabrina informou que a portaria para dar continuidade 
aos levantamentos ainda não reabriu, então sugeriu fazer um ofício em nome 



do CBH para acelerar a reabertura da portaria do PSA. Ofício dos comitês 
cobrando ao CERH posicionamento sobre a implementação da cobrança... 
Joseane informou que o ponto de pauta de número 7 será tratado numa 
reunião exclusiva hoje à tarde e todos estão convidados a participar. Passou 
para o último ponto de pauta, Assuntos Gerais que foi discutido sobre a 
situação financeira do Consórcio onde foi sugerido pela plenária do comitê 
levar a situação ao Ministério Público, que esse posicionamento seja levado ao 
Presidente do Consórcio. Joseane agradece a todos pela presença. Não 
havendo mais nada a tratar, eu Ana Paula Alves Bissoli, lavro esta presente ata 
que após aprovada será assinada por mim e pela presidente do CBH Guandu, 
Joseane Coelho Viola. 
 

 
 

 
 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


