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

 
 
Data: 18/05/2010 

 
Local: Instituto Terra – Aimorés – MG. 

 

 
Início: 9h30min 

 
Término: 13h  

  

 

 
Objetivos: 
Análise de documentos e outros.  

 

 

 

Pauta:  

1. Abertura e verificação do quórum; 

2. Leitura da ata da reunião anterior; 

3. Fala do Presidente; 

4. Prestação de Contas – Instituto Terra; 

5. Ampliação das áreas de abrangência dos Comitês dos rios afluentes do Rio 

Doce; 

6. Fórum Capixaba de Comitês; 

7. Relato breve sobre as atividades do Dia Internacional da Água; 

8. Apresentação das propostas da Semana do Meio Ambiente; 

9. Edital Fundágua 001/2009 e 001/2010; 

10. Relato de Participação do Fórum das Águas; 

11. Representação do Comitê no GTAI; 

12. Outros assuntos pertinentes para o momento e encerramento. 

 
PRESENTES: 
 
Poder Público 

 Anísio Sperandio – INCAPER - Suplente 
 Joseane Viola Coelho – Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/SEMAM – 

Titular 
 David Augusto Alves Neto – Prefeitura Municipal de Laranja da Terra/ SAMA - 

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

Suplente  
 Mônica Amorim – IEMA - Titular 

 
Usuário 

 João Luiz A. Lopes – Sítio Capiau – Titular  
 Valdete Soares dos Santos – SAAE – Suplente 



Sociedade Civil 
 Ana Paula Alves Bissoli – Consórcio do Rio Guandu – Titular 
 João Evangelista da Silva – COOABRE – Suplente 
 Adair Donato Cardozo – Escola Família Agrícola de Brejetuba – Titular 
 Adonai José Lacruz – Instituto Terra – Titular  
 

 
  JUSTIFICARAM: 
 
Poder Público 
 
Usuário 

 Alicínio Virgínio – CESAN – Titular 
 
Sociedade Civil 
 
Convidados:  

 Cleres De Martins Schwambach – SEMAM – Baixo Guandu  
 Max Weber D’ávila Lessa – SEMEC – Laranja da Terra 
 Rafael Inácio Rodrigues – IFES – Colatina 
 Viviane Paes – IEMA 
 Luis Henrique - IEMA 
 Alexandre Neves Mendonça – Instituto Terra – MG  
 Jaeder Lopes Vieira – Instituto Terra – MG 
 Edna Amorim – Instituto Terra – MG 
 

 

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu estiveram 
reunidos no dia dezoito de maio de 2010 às 09h30min, na Sala MultiMeios do 
Instituto Terra, no município de Aimorés – MG, para participar da 3ª Reunião 
Extraordinária do Comitê, para tratar de vários assuntos conforme pauta acima. 
Após verificado quorum, Ana Paula iniciou a reunião dando boas vindas a 
todos e agradeceu ao Instituto Terra pelo espaço cedido para realização da 
reunião. Em seguida passou a palavra ao Presidente do Comitê Marcelo Seibel 
que não compareceu a reunião. Ana Paula continuou e passou a palavra para 
o Sr. Adonai José Lacruz para fazer a Prestação de Contas do Projeto FNMA 
em que o Consórcio do Rio Guandu é parceiro que fez um breve 
esclarecimento e deixou espaço para perguntas. David fez um questionamento 
que após respondido e não havendo mais nenhum, o Sr. Adonai e sua equipe 
se retiraram da reunião. Ana Paula retomou a palavra e passou para o próximo 
assunto que foi explanado por Viviane seguida de Luis Henrique sobre 
Ampliação das áreas de abrangência dos Comitês dos rios afluentes do Rio 
Doce. Joseane informou sobre o Fórum Capixaba de Comitês que acontecerá 
nos dias 21 a 25 de junho em Vitória, sendo 21 abertura, 22 e 23 Fórum 
Nacional de Comitês Litorâneos e 24 e 25 o I Fórum Capixaba de Comitês. 
Continuou a reunião com os relatos sobre o dia da Água, Sabrina falou que 
utilizaram o CD com a mensagem em nome do CBH e o Consórcio do Rio 
Guandu. Ana Paula falou que também fizeram a divulgação da mensagem via 
rádio e carro de som e da manifestação realizada pela EEEFM ”Afonso 
Cláudio” e a rede colocada no rio próxima a Ponte dos Estudantes, que ficou 
durante uma semana e chamou bastante a atenção das pessoas. David relatou 
que a mensagem foi transmitida pela rádio em Laranja da Terra e Joseane 



falou que além da mensagem do CD realizaram um rodízio de Palestras nas 
escolas de Baixo Guandu. Prosseguiu a reunião com a apresentação da 
Proposta da Semana do Meio Ambiente, começou apresentando Sabrina que 
falou da I Capacitação de Professores que seria realizada dia 24 de maio com 
o Professor Walter Có, aproveitou e informou sobre o carro da FUNASA que 
estaria presente nos quatro municípios da Bacia começando dia 07 em 
Brejetuba e encerrando dia 10 em Baixo Guandu. Paula apresentou a proposta 
de Afonso Cláudio. Max disse que em Laranja da Terra ainda não havia 
programação, mas que iriam providenciar e comunicar por e-mail. Joseane 
apresentou a proposta de Baixo Guandu e convidou a todos que estivessem 
presentes nas solenidades de encerramento dia 10/06/10 onde aconteceria o 
Lançamento da Logomarca do CBH Guandu e a premiação do aluno vencedor 
com a Bicicleta. Ana Paula aproveitou para informar que o Consórcio arcaria 
com as despesas da bicicleta. Continuou apresentando os resultados do Edital 
Fundágua 001/2009, que o Projeto submetido pelo Instituto Terra para o 
município de Baixo Guandu foi contemplado e que o submetido pelo Consórcio 
apesar de uma pontuação acima do classificado em terceiro lugar não foi 
contemplado por critérios de gestão do projeto. Continuou informando sobre o 
Edital Fundágua 001/2010 para Estruturação de Comitês de Bacias 
Hidrográficas. Viviane completou que o projeto deveria ser submetido por 
Unidade de Gestão e que, portanto, a bacia do Guandu, São José e Santa 
Maria do Doce participaria em um único projeto, e incentivou que a bacia do 
Guandu fosse o proponente. Valdete relatou sobre a Participação no Fórum 
das Águas em Ipatinga. Ana Paula continuou e falou sobre a representatividade 
do CBH Guandu no GTAI (Grupo Técnico de Articulação Institucional), que 
após discutido ficou inicialmente representado por Ana Paula e Cleres, sendo 
que Cleres seria substituído possivelmente por Valdete que ficou de confirmar. 
Passou para o último ponto de pauta da reunião, Outros assuntos pertinentes 
para o momento e encerramento, em que Viviane solicitou a indicação de três 
pessoas do CBH Guandu para fazer parte do Grupo de Trabalho dos Comitês 
afluentes do Doce “Interbacias”, ficou decidido que seriam os representantes 
João Luís, Cleres e Ana Paula. Viviane pediu que encaminhasse ofício da 
indicação.  Ana Paula colocou o Consórcio a disposição de todas as prefeituras 
no apoio da Semana de Meio Ambiente. Viviane reforçou as Reuniões do 
PARH dia 02 de junho para os Comitês Afluentes do Doce em Colatina – IFES. 
E a do Comitê do Guandu para 14 de junho, em Afonso Cláudio, local a definir. 
Sabrina reforçou o Convite para a I Capacitação de Educação Ambiental em 
Brejetuba. Ana Paula falou sobre a Oficina de Planejamento Estratégico do 
Consórcio e falou em encaminhar o documento para os presentes para 
conhecimento, mostrou e distribuiu o cartaz da Capacitação e Difusão 
Tecnológica para Gestão das Águas em Viçosa e da Oficina de Cobrança dias 
24 e 25 de maio em Ipatinga. Em seguida a Vice-presidente Joseane 
agradeceu a participação de todos e falou da próxima reunião que será no dia 
14 de junho de 2010 no município de Afonso Cláudio – ES. Não havendo mais 
nada a tratar, eu Ana Paula Alves Bissoli, lavro esta presente ata que após 
aprovada será assinada por mim. 
 
 
 
 



 
 
   

 
 

 

 
 

 

 


