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

 
 
Data: 22/09/2010 

 
Local: EMEIEF “União Laranjense” – 
Laranja da Terra – ES. 

 

 
Início: 9h30min 

 
Término: 12h30min  

  

 

 
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 do Projeto Aguar - Edital Fundágua 002/2010; 

5. Análise da freqüência dos membros do CBH Guandu;  

6. Eleição Diretoria; 

7. Indicação do membro do CBH Guandu para participar do XII ENCOB; 

8. Informações sobre a 4ª Oficina de Cobrança; 

9. Outros assuntos pertinentes para o momento e encerramento. 

 
PRESENTES: 
 
Poder Público 

 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  
 Denise Lima Rabelo – IEMA – Titular 
 Joseane Viola Coelho – Prefeitura Municipal de Baixo Guandu – Titular  
 José Roberto Jorge – IDAF – Titular  
 Anísio Luiz Sperandio – INCAPER – Suplente  

 
Usuário 

 Valdete Soares Santos Gomes – SAAE – Suplente   
 Alicínio Virgínio – CESAN – Titular 
 Marcelo Seibel – Produtor Rural - Titular 
 

Sociedade Civil 
 Ana Paula Alves Bissoli – Consórcio do Rio Guandu – Titular 



 João Evangelista da Silva – COOABRE – Suplente 
 Lírio Drescher – Fundação Fé e Alegria – Titular  

 
 
  JUSTIFICARAM: 
 
Poder Público 
 
Usuário 

 João Luís Lopes – Sítio Capiau – Titular 
 Adair Donato Cardozo – Escola Família Agrícola de Brejetuba – Titular 

 
Sociedade Civil 
 
Convidados:  

 Jancy Rômulo Aschauer Vargas – Consórcio do Rio Guandu 
 Samuel Ângelo de Paula – Instituto Águas 
 Marx Bussular Martinuzzo – Incaper – Brejetuba  
 

 

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu estiveram 
reunidos no dia vinte e dois de setembro de 2010 às 09h30min, na EMEIEF 
“União Laranjense”, no município de Laranja da Terra – ES, para participar da 
18ª Reunião Ordinária do Comitê, para tratar de vários assuntos conforme 
pauta acima. Após verificado quorum, Max Weber, representante da Secretaria 
de Educação, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos e falou que 
ficássemos a vontade, mas ele precisaria se retirar por compromissos 
assumidos anteriormente. Ana Paula continuou cumprimentando os presentes 
e agradecendo ao representante do município pelo espaço disponibilizado e 
pelo lanche oferecido para realização da reunião, aproveitou e fez a leitura da 
ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou 
a palavra ao Presidente do Comitê Marcelo Seibel que agradeceu a presença 
de todos. Ana Paula continuou e passou a palavra para Sabrina que, 
representando o Consórcio do Rio Guandu (proponente do projeto), fez a 
Apresentação do Projeto “Aguar – Conservação de Nascentes da Bacia do Rio 
Guandu” para posterior deliberação e adesão da assembléia. Sabrina lembrou 
que o Projeto já é de conhecimento do Comitê, pois é o mesmo que foi 
submetido ao Edital Fundágua 001/2009 com o consentimento da plenária, 
porém foi aperfeiçoado para concorrer ao Edital Fundágua 002/2010 e 
destacou a presença de todos os parceiros na reunião, com exceção do 
Instituto Terra. Durante a apresentação a assembléia interagiu fazendo 
sugestões e observações. Ao final os membros do Comitê aprovaram a 
proposta e ressaltaram a importância de tal trabalho para a Bacia do Rio 
Guandu. Foi definido que o CBH Guandu participará do Projeto através da 
Comissão de Acompanhamento e da divulgação dos trabalhos. Em seguida, 
houve uma alteração no ponto de pauta e passou-se para o item sobre as 
Informações da 4ª Oficina de Cobrança, que foi apresentado de forma breve e 
objetiva por Joseane que participou da mesma. Os membros puderam 
esclarecer suas dúvidas e conhecer melhor sobre o assunto. Ana Paula 
completou informando sobre a 5ª Oficina que será em Colatina nos dias 6 e 7 
de outubro e que todos estão convidados a participar e que quanto mais 
pessoas da bacia estiverem envolvidas melhor. Passou para o ponto de pauta 



Indicação do membro do CBH Guandu para participar do XII ENCOB, foi 
disponibilizada uma vaga custeada pelo IEMA, mas Denise ressaltou que 
outras pessoas podem participar, porém com recurso próprio ou da instituição 
que representa. Colocou também que seria importante que a representação 
fosse uma pessoa que conhecesse todo o processo, para melhor participar das 
discussões e deliberações. Foi unânime a indicação de Joseane, que aceitou e 
agradeceu a confiança. Passou para o ponto de pauta Análise da freqüência 
dos membros do CBH Guandu. Ana Paula apresentou a tabela com o controle 
de freqüência deste mandato de dois anos, a assembléia verificou que muitos 
membros nunca compareceram, mesmo sendo suplentes. Joseane apontou 
alguns membros do município de Baixo Guandu que manifestaram desejo de 
se desligar do Comitê. Ana Paula falou da importância de membros que 
participem efetivamente e leu o ofício de Comunicação de Desligamento do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu. A assembléia acordou em 
encaminhar para os membros que se enquadram no Art. 40 do Regimento 
Interno e se necessário for realizar processo eleitoral simplificado para 
preenchimento das vagas que surgirem. Após passou para a Eleição da 
Diretoria, Denise sugeriu que Joseane passasse a presidência, um outro 
membro assumisse a vice-presidência e o Consórcio do Rio Guandu 
continuasse ocupando a vaga para a Secretaria Executiva do Comitê. A 
assembléia concordou e indicou Alicínio para vice-presidente, porém Alícinio 
agradeceu e disse que não é o momento. João Luiz também foi indicado, mas 
não estava presente. Valdete também foi indicada e aceitou. Passou a compor 
a nova diretoria do CBH Guandu, como Presidente, representando o Poder 
Público, da a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, através de Joseane Viola 
Coelho; Vice-Presidente, representando os Usuários, o SAAE de Baixo 
Guandu, pela pessoa de Valdete Soares Santos Gomes e a Secretaria 
Executiva, representando a Sociedade Civil, o Consórcio do Rio Guandu,  por 
Ana Paula Alves Bissoli. Em seguida a Secretária Executiva, Ana Paula 
agradeceu a participação de todos e falou da próxima reunião que será no dia 
1º de dezembro de 2010 no município de Baixo Guandu – ES. Joseane fez o 
uso da palavra agradecendo a oportunidade e confiança de todos e fará o 
melhor possível para que o CBH Guandu possa cumprir seu papel na 
sociedade e que conta com a colaboração de todos e pediu também para que 
os membros pensem em ações que poderão ser desenvolvidas pelo Comitê 
para que possamos fazer um planejamento para 2011. 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 do CBH Guandu. 
 
     
   



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


