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

 
 
Data: 30/06/2010 

 
Local: Auditório do Sindicato Patronal Rural  
– Afonso Cláudio – ES. 

 

 
Início: 13h00min 

 
Término: 16h30min  

  

 

 
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. Apresentação e discussão dos coeficientes de cobrança propostos 

nas oficinas do Doce; 

5. Informações sobre o Fórum Capixaba de Comitês; 

6. Relato da Semana do Meio Ambiente; 

7. Processo Eleitoral do CBH; 

8. Outros assuntos pertinentes para o momento e encerramento. 

 
PRESENTES: 
 
 
Poder Público 

 Joseane Viola Coelho – Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/SEMAM – 
Titular 

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

Suplente  
 Denise Lima Rabelo – IEMA - Titular 

 
Usuário 

 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 
 Adair Donato Cardozo – Escola Família Agrícola de Brejetuba – Titular 
 Jeane Aparecida Coutinho dos Santos – Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Afonso Cláudio – Titular 
 Lírio Drescher – Fundação Fé e Alegria – Titular  
 



 
JUSTIFICARAM: 
 
Poder Público 
 

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

 
Usuário 
 
 
Sociedade Civil 
 
Convidados:  

 Cleres De Martins Schwambach – SEMAM – Baixo Guandu  
 Max Weber D’ávila Lessa – SEMEC – Laranja da Terra 
 Viviane Paes – IEMA 
 Carla Zcché – SANEAR – Colatina 
 Gilse Olinda Moreira Barbieri – SANEAR – Colatina 
 Ney Murtha – ANA – UAR/GV 
 Jancy Rômulo Aschauer Vargas – Consórcio Rio Guandu 
 
 

 

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu estiveram 
reunidos no dia trinta de junho de 2010 às 13h00min, no Auditório do Sindicato 
Patronal Rural, no município de Afonso Cláudio – ES, para participar da 16ª 
Reunião Ordinária do Comitê, para tratar de vários assuntos conforme pauta 
acima. Após verificado quorum, Ana Paula iniciou a reunião dando as boas 
vindas a todos e fez a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida passou a palavra à vice-presidente do Comitê 
Joseane Viola que agradeceu a presença de todos. Passou para o próximo 
ponto de pauta, Apresentação e discussão dos coeficientes de cobrança 
propostos nas oficinas do Doce, apresentado por Viviane do IEMA que 
esclareceu sobre os mecanismos de cobrança que está sendo tratado em 
reuniões do GTAI (Grupo Técnico de Articulação Institucional) que inclusive 
Ana Paula e Valdete representam o Comitê do Guandu.  Assuntos como o 
Pacto das Águas, a Agência para cobrança, foram comentados durante a 
apresentação. Enfatizou que a aprovação dos mecanismos de cobrança da 
Bacia do Doce é feita pelo CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos) e 
da Bacia do Guandu, por exemplo, é pelo CERH (Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos). Denise falou de rever os regimentos dos Comitês para 
trabalhar com os mecanismos de cobrança antes de tomar qualquer decisão. 
João Luis sugeriu que o produtor que apresente condições ambientais 
favoráveis o valor seja reduzido ao contrário daquele que apresenta atividades 
irregulares. Viviane lembrou que o objetivo do pacto é tornar a bacia 
homogênea, porém que é um processo gradativo. Frizou também que a 
cobrança vai chegar em todas as bacias e Ney completou que o impacto da 
cobrança é tão mínimo que não induz a mobilidade de pessoas de uma bacia 
para outra. Logo em seguida o técnico Ney da ANA (Agência Nacional das 
Águas) apresentou o Plano Integrado de Recursos Hídricos que está dividido 
em três etapas diagnóstico, prognóstico e o plano propriamente dito, onde 



estão os programas e projetos a serem desenvolvidos na Bacia. Continuou 
Joseane que informou sobre o Fórum Capixaba de Comitês ocorrido no 
período de 24 e 25 de junho, ressaltou que foram distribuídos textos sobre 
enquadramento, plano de bacia, agencia, cobrança que após discutidos, foram 
apresentadas sugestões que serão encaminhados para os Comitês de Bacia, 
as secretarias de estado e governo estadual para conhecimento, não teve 
deliberação. O próximo ponto de pauta os representantes de cada município 
relataram sobre as atividades ocorridas da Semana do Meio Ambiente no 
período de 7 a 10 de junho, Paula relatou sobre as atividades de Afonso 
Cláudio, Sabrina de Brejetuba, Max de Laranja da Terra e Joseane contou 
como foi a programação de Baixo Guandu onde a Logomarca do Comitê foi 
apresentada. Passou para o último ponto de pauta que trataram dos outros 
assuntos pertinentes para o momento e encerramento.  Joseane, Viviane e 
Denise apresentaram as propostas de datas das próximas reuniões. Viviane 
falou que os dias 7 e 8 de julho terá reunião do GTAI e Gilse falou da reunião 
do CBH Doce em Valadares dia 21 de julho e apresentou uma proposta do 
Comitê do Santa Maria do Doce para uma reunião conjunta dia 06 de julho 
para Integração dos comitês capixabas e convidou para a próxima reunião do 
CBH Santa Maria do Doce. Viviane sugeriu aprovar os mecanismos de 
cobrança e o plano de ação do Guandu na reunião do dia 04 de agosto. Em 
seguida a Vice-presidente Joseane agradeceu a participação de todos e 
reforçou a próxima reunião que será no dia 04 de agosto de 2010 no município 
de Brejetuba – ES. Não havendo mais nada a tratar, eu Ana Paula Alves 
Bissoli, lavro esta presente ata que após aprovada será assinada por mim e 
pelo presidente. 
 

      
 

                                               


