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

 
 
Data: 03/03/2010 

 
Local: Câmara Municipal de Laranja da 
Terra. 

 

 
Início: 10h00min 

 
Término: 13h  

  

 

 
Objetivos: 
Análise de documentos e outros.  

 
 

 

 
Pauta:  

1. Abertura e verificação do quórum; 

2. Leitura da ata da reunião anterior; 

3. Apresentação Consórcio; 

4. Fórum Capixaba de Comitês; 

5. Dia Mundial da água; 

6. Semana do Meio Ambiente; 

7. Edital do Fundágua; 

8. Prestação de Contas do Instituto Terra; 

9. Assuntos Gerais 

 

 
PRESENTES: 
 
Poder Público 

 José Roberto Jorge – IDAF – Titular 
 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 
 José Maria Barbieri Borlote – Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/SEMMA – 

Suplente  
 
Usuário 

 Marcelo Seibel – Produtor Rural – Titular 
 João Luiz A. Lopes – Sítio Capiau – Titular  
 Alicínio Virgínio – CESAN - Titular 

 



 Sociedade Civil 
 Ana Paula Alves Bissoli – Consórcio do Rio Guandu – Titular 
 João Evangelista da Silva – COOABRE – Suplente 
 Pedro Murilo Silva de Andrade – Fundação Fé e Alegria do Brasil – Titular 
 Adair Donato Cardozo – Escola Família Agrícola de Brejetuba – Titular 
 

 
  JUSTIFICARAM: 
 
Poder Público 

 Denise Lima Rabelo – IEMA – Titular 
 
Usuário 

 Valdete Soares dos Santos – SAAE – Suplente 
 
Sociedade Civil 

 Adonai José Lacruz – Instituto Terra – Titular 
 
Convidados:  

 José Eraldo Oliveira Dias – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de 
Brejetuba  

 Thiago Belote – Instituto Bioatlântica/IEMA – Cariacica 
 Jancy Rômulo Aschauer Vargas – Biólogo – Afonso Cláudio 
 Fabiana Gomes da Silva – IEMA/ GRH – Cariacica 
 Adalton Pinheiro da Cruz – INCAPER – Afonso Cláudio 
 Paula Lauvers Coutinho – SEMMA – Afonso Cláudio 
 Samuel Ângelo de Paula – Instituto Águas – Brejetuba 
 Pedro Júlio – SAMA – Laranja da Terra  
 Claudiane Littig – SEMUDEMA – Laranja da Terra 
 Gerlindo Ferraço Frisso – Instituto Águas – Brejetuba 
 Marx Bussular Martinuzzo – INCAPER – Brejetuba 
 Cláudio Pagung – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Laranja da 

Terra 
 Cleres De Martins Schwambach – SEMAM – Baixo Guandu  
 

 

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu estiveram 
reunidos no dia três de março de 2010 às 10h, na Câmara Municipal de Laranja 
da Terra, no município de Laranja da Terra, para participar da 15ª reunião 
ordinária do Comitê, para tratar de vários assuntos conforme pauta acima. 
Após verificado quorum, Ana Paula iniciou a reunião dando boas vindas a 
todos e em seguida passou a palavra  ao Presidente do comitê Marcelo Seibel 
que também deu boas vindas, Ana Paula retomou a palavra e informou sobre 
as mudanças que ocorreram no Consórcio, como a transferência do escritório 
para Afonso Cláudio e a nomeação de Ana Paula Alves Bissoli para o cargo de  
Secretária Executiva, bem como a atual situação financeira da instituição que 
desde janeiro de 2009 não recebe repasse das Prefeituras de Baixo Guandu, 
Laranja da Terra e Brejetuba, sendo que Laranja da Terra, segundo 
informações do assessor de gabinete é desde agosto de 2008. Aproveitou e 
pediu aos representantes desses municípios que intercedam pelo Consórcio 
junto aos seus administradores para que possam regularizar a situação. 
Alicínio questionou sobre os repasses e disse que a situação precisa ser 
resolvida. Ana Paula informou que até o momento somente a CESAN e a 



Prefeitura de Afonso Cláudio estão efetuando os repasses. Cleres disse que o 
Consórcio precisa buscar parcerias a nível Estadual e Federal por um período 
de tempo maior, para fortalecer os trabalhos. Tiago concordou e ressaltou a 
sugestão de Cleres. Cláudio Pagung, explicou que a pendência da Prefeitura 
de Laranja da Terra no período de Agosto a Dezembro de 2008, foi devido a 
Prestação de Contas de 2007 não ter sido aprovada pelo Tribunal de Contas e 
ressaltou que realmente é necessário resolver essa situação. José Roberto 
enfatizou a necessidade do compromisso dos prefeitos que estão com as 
pendências. Em seguida foi solicitado a Cleres que fizesse a leitura da ata da 
reunião ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2009, em Brejetuba, que 
depois de feito alguns ajustes foi aprovada por todos. Dando continuidade a 
reunião foi apresentada o layout da logomarca do Comitê para apreciação e 
observação. A plenária entrou em consenso de que a logomarca não estava 
bem trabalhada, sugerindo melhorias nas cores e formas, então ficou resolvido 
que cada município levaria a alguém das suas respectivas cidades para 
aperfeiçoamento e que o lançamento e a premiação da mesma poderia ser 
feito na Semana do Meio Ambiente. Joseane aproveitou o momento para 
confirmar o recebimento do e-mail de agradecimento da participação das 
escolas no Concurso e divulgação do ganhador. Cleres fez os informes sobre o 
Fórum Capixaba de Comitês e comunicou que a próxima reunião será no dia 
10 de março no IEMA sendo necessária a participação de três representantes 
do CBH Guandu (um da sociedade civil, um do poder público e um 
representante dos usuários) ficou representado de acordo com a 
disponibilidade e condições de deslocamento, o Consórcio do Rio Guandu 
como Sociedade Civil, representado por Ana Paula Alves Bissoli, a Prefeitura 
de Baixo Guandu como Poder Público, na pessoa de Joseane Viola e o SAAE 
de Baixo Guandu representando os usuários por Valdete Soares. Cléres ainda 
enfatizou que o CBH Guandu foi eleito como coordenador da região do Doce 
dentro do Fórum Estadual de Comitês por indicação dos CBH’s São José e 
Santa Maria do Doce por ter mais experiência na gestão. Continuou com o 5° 
ponto de pauta – Dia da Água – ficou resolvido que será gravada uma vinheta 
de rádio de até 3 minutos em nome do CBH Guandu e do Consórcio, e que o 
texto escrito deverá ser sugerido e encaminhado por e-mail para Ana Paula, 
que será pedido ao Romildo funcionário do gabinete da Prefeitura de Afonso 
Cláudio que gravará um CD para cada município encaminhar para a rádio e 
também outra forma de divulgação. Próximo ponto de pauta – Semana do Meio 
Ambiente – Cléres sugeriu buscar parceria com as Secretarias de Educação  
de cada município, Ana Paula lembrou que dia 05 de junho Dia Mundial do 
Meio Ambiente será no domingo, e que dia 03 é feriado de Corpus Cristhi, 
então é necessário definir a semana para realização das atividades. Joseane 
sugeriu que cada município faça sua programação e apresente na próxima 
reunião, e que o nome do CBH Guandu seja lembrado nessas atividades. 
Sabrina sugeriu que o comitê articulasse com a FUNASA a vinda para a bacia 
do caminhão adaptado para realização de análises de água e com a CESAN a 
vinda do caminhão temático voltado para educação ambiental. Alicínio falou 
que o da CESAN, é difícil conseguir durante a semana do meio ambiente, 
devido a agenda.  José Eraldo sugeriu que se não for possível a presença 
desses veículos nesse período, que agende outra data, afinal essas atividades 
precisam acontecer o ano todo, não somente nas datas comemorativas. José 
Roberto sugeriu uma gincana entre os alunos, envolvendo as escolas, mas que 



poderia ficar para setembro no dia da Árvore, como a Associação de Meio 
Ambiente já fez em Afonso Cláudio, colocando na praça estandes do IDAF, 
INCAPER, IEMA, Consórcio, entre outros. Ana Paula falou sobre sua 
preocupação em não ter havido um retorno às comunidades após a Descida 
Ecológica do Rio Guandu e então colocou que talvez seja o momento de 
prestar uma satisfação do que aconteceu após a Descida Ecológica. Cléres 
complementou falando de um DVD que o Consórcio pediu ao Pito para fazer, 
esclarecendo cada etapa de formação do Comitê.  Tiago concordou e apoiou a 
idéia. Dando seqüência a reunião, falou-se sobre o Edital Fundágua e Cléres 
apresentou a proposta de o Instituto Terra ser o proponente do projeto para a 
Bacia do Guandu focando os trabalhos práticos nos municípios de Laranja da 
Terra e Baixo Guandu, visto que o recurso é insuficiente para envolver toda a 
Bacia. Ana Paula colocou que, para que todos os municípios da bacia fossem 
envolvidos, o Consórcio poderia propor um projeto envolvendo Brejetuba e 
Afonso Cláudio, sendo que o Instituto Terra seria nosso parceiro e o Consórcio 
parceiro do Instituto para fortalecer os trabalhos. Colocou-se em discussão, 
Samuel sugeriu que cada projeto priorizasse apenas um município, 
considerando que o recurso disponível no edital para o trabalho é pouco. 
Colocou-se em votação, e ficou decido que serão apresentados dois projetos 
na bacia envolvendo os quatro municípios. Os membros do Comitê aprovaram 
por unanimidade a iniciativa de propor os dois projetos da Bacia e se 
comprometem em apoiar o desenvolvimento dos mesmos. Cleres e Joseane 
pediram aos participantes de Laranja da Terra que se pronunciassem com as 
informações necessárias para a elaboração do projeto até 48 horas após a 
reunião, pois caso contrário ficaria inviável a inserção do município no projeto 
devido ao prazo de entrega do mesmo. Em seguida, aproveitando a presença 
dos possíveis parceiros para desenvolvimento do projeto foi formada a 
Comissão de Acompanhamento do Projeto que será proposto pelo Consórcio, 
sendo o representante do CBH Guandu – Sabrina Silva Zandonade, Instituto 
Águas – Samuel Ângelo de Paula, INCAPER – Adalton Pinheiro da Cruz, IDAF 
– José Roberto Jorge, Associação de Defesa Animal e Vegetal e Meio 
Ambiente de Afonso Cláudio – Anderson Geraldo Pagotto, Secretaria de Meio 
Ambiente de Afonso Cláudio – Paula Lauvers Coutinho, e Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Brejetuba – José Eraldo de Oliveira Dias. Para 
a Comissão de Acompanhamento do projeto que será proposto pelo Instituto 
Terra, ficou decidido que o CBH Guandu será representado por Joseane Viola 
e o Consórcio do Rio Guandu por Ana Paula Alves Bissoli. Os demais 
integrantes dessa comissão serão definidos em outro momento. Deu 
prosseguimento, passando ao ponto de pauta – Prestação de contas do Projeto 
FNMA. Primeiramente justifiquei a ausência do Instituto Terra na reunião e fiz a 
leitura do ofício encaminhado pelo Sr. Adonai José Lacruz, Superintendente da 
instituição. Colocou em discussão, e ficou decidido que a próxima reunião do 
CBH Guandu será no Instituto Terra, a fim de facilitar o acesso a Prestação de 
Contas do Projeto aos membros do comitê e possibilitar o esclarecimento das 
pendências para a conclusão dos trabalhos, com as pessoas competentes para 
isso. Assuntos Gerais, Ana Paula reforçou o convite para as Audiências 
Públicas sobre a PCH São Luís, em Laranja da Terra dia 09 de março e Afonso 
Cláudio dia 10 do mesmo mês e ressaltou a importância da participação de 
todos. Joseane coordenou a entrega das agendas enviadas pelo IEMA aos 
membros titulares do CBH Guandu e aproveitou para apresentar o TAC 



assinado pelos produtores do Córrego do Laje em Baixo Guandu. Cléres falou 
do Pacto das Águas, que se estiver de acordo com todos, deve ser impresso e 
assinado pelo presidente e encaminhado na reunião do CBH Doce dia 24 de 
março em Governador Valadares. Em seguida Ana Paula agradeceu a 
participação de todos e falou da próxima reunião que será no dia 18 de maio de 
2010 no município de Aimorés – MG, nas dependências do Instituto Terra. Não 
havendo mais nada a tratar, eu Ana Paula Alves Bissoli, lavro esta presente ata 
que após aprovada será assinada por mim. 
 
     

 

 

  


