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

 
 
Data: 01/12/2010 

 
Local: Restaurante Travessia – Baixo 
Guandu – ES. 

 

 
Início: 10h00min 

 
Término: 13h30min  

  

 

 
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. Comunicado do Projeto Aguar - Edital Fundágua 002/2010; 

5. Processo simplificado dos membros do CBH Guandu;  

6. Informes: 5ª Oficina de Cobrança; Reunião Setorial de Irrigação e Uso 

Agropecuário; 5ª Reunião GTAI; XII ENCOB;  

7. Planejamento das atividades do CBH Guandu para 2011;  

8. Apresentação de Proposta ao CBH Guandu pelo Instituto Terra 

9. 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  
 Anísio Luiz Sperandio – INCAPER – Suplente  

 
Usuário 

 Valdete Soares Santos Gomes – SAAE – Suplente   
 João Luiz 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 
 Adair Donato Cardozo – Escola Família Agrícola de Brejetuba – Titular 
 Alexandre Neves Mendonça – Instituto Terra - Suplente 

 
 
  JUSTIFICARAM: 
 
Poder Público 

 José Roberto Jorge – IDAF – Titular  
 
 
Usuário 

 Alicínio Virgínio – CESAN – Titular 
 

 
Sociedade Civil 

 Gelson – Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Titular 
 

 
Convidados:  

 Jancy Rômulo Aschauer Vargas – Consórcio do Rio Guandu 
 Michelly Monteiro Eleutério – SEMA Baixo Guandu  
 Loiana Mançur Spalenza – Consórcio Rio Guandu (Convênio) 
 Josmar José Gobbo – SEMAM Baixo Guandu 
 Késia Karla Paiva Silva – SEMA Baixo Guandu 
 Emilson Moreira de Fraga – SUPLAN/IEMA 

 

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu estiveram 
reunidos no dia primeiro de dezembro de 2010 às 10h00min, no Restaurante 
Travessia, no município de Baixo Guandu – ES, para participar da 19ª Reunião 
Ordinária do Comitê, para tratar de vários assuntos conforme pauta acima. 
Após verificado quorum, Josmar, Secretário de Meio Ambiente de Baixo 
Guandu, iniciou a reunião dando as boas vindas e agradeceu a presença de 
todos, agradeceu ao SAAE pelo lanche e almoço oferecidos ao grupo e a todos 
os demais parceiros, falou da importância do CBH e da Descida Ecológica e 
que é de suma importância a Expedição Científica, aproveitou e pediu ao grupo 
que colocasse em discussão a ampliação do Projeto Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA para os municípios de Laranja da Terra e Baixo Guandu e 
fazer uma solicitação junto ao IEMA, devido a sua importância. Joseane 
também recepciona os presentes dando as boas vindas e agradecendo a 
presença, em especial as técnicas da Secretaria de Agricultura de Baixo 
Guandu. Ana Paula fez a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por 
unanimidade. Continuou comunicando sobre o Projeto “Aguar – Conservação 
de Nascentes da Bacia do Rio Guandu” – Edital 002/2010. Disse que o mesmo 
não foi encaminhado, por não ter terminado em tempo hábil, lamentou muito, 
pois uniu muitos esforços, principalmente da Sabrina que se dedicou 
significativamente, mas infelizmente por questões de melhor gestão do tempo 
não foi possível, então pede ao comitê apoio novamente para que possa 
aprová-lo quando abrir um novo edital, a plenária compreende e apóia. 
Joseane informou que conforme decidido na última reunião encaminhou os 
ofícios aos membros faltosos e que apenas a ONG Amigos Pedra do Souza 
manifestou interesse em continuar, fazendo a substituição do membro, que 



passa a ser Cleres de Martins Schwamback. Joseane sugeriu para substituir o 
Poder Público Estadual – SEAG, o representante da Secretaria Municipal de 
Educação de Laranja da Terra – Max Weber, pois é uma pessoa que vem 
apoiando as atividades tanto do Consórcio quanto do Comitê e é uma pessoa 
que podemos contar, como também mais um representante do município de 
Laranja da Terra. Os presentes concordaram e não existe nenhum 
impedimento no Regimento Interno. Denise sugeriu que o CBH Guandu 
encaminhe um ofício convidando atores sociais comprometidos que possam 
pleitear a vaga e aceitando que encaminhe suas documentações necessárias 
para formalização do processo. Os membros concordam e assim fica decido 
que um representante de cada município faça esse levantamento e encaminhe 
a Secretária Executiva do Comitê para que possa enviar os ofícios. Jose 
apresentou informações sobre o XII ENCOB, agradeceu mais uma vez o SAAE 
que sempre apóia nas atividades do CBH Guandu. Dentre todas as atividades 
que participou achou importante falar sobre a importância de envolver a 
comunidade e que gestão e educação ambiental precisam estar juntas. Os 
CBH’s precisam pensar na sensibilização e mobilização, os membros precisam 
conhecer a bacia (cobertura florestal, características, informações do CBH) 
podemos fazer através de expedição, fazendo isso saberemos como está hoje 
e poderemos planejar as atividades futuras. Lembrou que os objetivos de uma 
expedição não pode ser apenas um passeio. Sugeriu formar um GT (Grupo de 
Trabalho) para organização da expedição. Disse ainda que precisamos dar um 
retorno da Descida Ecológica ocorrida em 2006 para a formação do Comitê. 
João Luiz disse que os Escoteiros cobram as ações do CBH. Cleres sugeriu 
fazer um folder explicativo e informativo do CBH. Joseane completou que Dário 
do Projeto Corredores Ecológicos já se prontificou para participar da 
organização da Expedição. Enfatizou que é importante identificar na 
comunidade atores sociais como ponto de referência para mobilização e 
participação. Sugeriu ainda colocar informações sobre o comitê na rádio local, 
como também placas informativas delimitando áreas da bacia. Outras 
sugestões são Folder, Banner e camisa. Cleres salientou o IEMA como 
patrocinador. Denise fala que o IEMA apóia, mas o problema é o prazo e deu 
uma dica, o que tem que fazer licitação não é interessante solicitar ao IEMA, 
mas sim serviços que o órgão já tem licitado como divulgação, por exemplo. 
Joseane disse que uma vez o GT formado pode ir à busca de parceria. 
Joseane deixou o material fornecido no XII ENCOB aos cuidados do Consórcio. 
Apresentou o banner do Comitê e disse que a experiência do CBH Guandu não 
foi apresentada, pois foi escolhido outro CBH. E representando o Espírito Santo 
exibiram o vídeo do Projeto do Beto Pego (Comitês Capixabas) e do CBH Doce 
falou sobre o processo de implementação da cobrança. E informou que o local 
para o próximo ENCOB será o estado do Maranhão. Ana Paula prosseguiu 
falando sobre a 5ª Oficina para Implementação da Cobrança ocorrida nos dias 
06 e 07 de outubro de 2010, em Colatina, na oportunidade continuaram as 
discussões sobre valores e personalidade jurídica da Agência e como 
encaminhamento final ficou estabelecido que fossem realizadas reuniões 
setoriais dos usuários. Dessa forma ocorreu a Reunião Setorial da Irrigação e 
do Uso Agropecuário, no Estado do Espírito Santo, em Colatina no dia 03 de 
novembro e que foi muito produtiva, pois o assunto foi apresentado com 
clareza e os presentes tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, 
fazer suas colocações, dar suas contribuições, sugestões e críticas. O número 



de pessoas foi surpreendente, pois teve um feriado que antecedeu a reunião e 
muita chuva nesse período. Joseane complementou que após a reunião 
procurou juntamente com a Secretária Executiva o técnico da ANA, Patrick que 
fez a apresentação, para que fizéssemos a mesma reunião em um município 
da Bacia do Guandu, para garantirmos uma maior participação e envolvimento 
do setor nessas discussões. Sabrina enfatizou que essas reuniões já deveriam 
estar previstas e ter acontecido nas bacias. Ana Paula explicou que essas 
reuniões não estavam previstas no cronograma e que só a partir da 
manifestação do setor de usuários que elas começaram a acontecer. E que 
antes de levar para tal setor o assunto precisa ser discutido e amadurecido. 
Joseane colocou que precisamos ter cuidado em levar o assunto por conta 
própria, pois pode levar a discussões desnecessárias, por isso pensou em 
técnicos da própria Agência Nacional de Águas e também do órgão estadual – 
IEMA para conduzir tal momento. Denise lembrou também que a cobrança está 
prevista em Lei e que sua implementação é um processo, então precisamos 
saber o momento para cada coisa. Cleres colocou sobre a questão da grande 
demanda de pedidos de Outorga ao órgão ambiental do Estado e o retorno 
lento do mesmo. Ana Paula sugeriu que fossem feitos dois ofícios, um 
solicitando a extensão do PSA na bacia e outro providencias sobre os serviços 
da outorga. Continuou e disse que na 5ª Reunião do GTAI foram apresentadas 
as experiências e deliberações das reuniões setoriais em Minas Gerais e 
Espírito Santo, informes sobre o estágio das discussões de Cobrança e 
Agência de cada comitê de bacia afluente do Doce, redefinição do Cronograma 
de atividades, que a próxima reunião para deliberação de valores será em 
fevereiro de 2011 e a cobrança ficou prevista para setembro de 2011. Discutiu 
também sobre o edital de seleção da agência. Em seguida Ana Paula 
apresentou algumas sugestões de atividades do CBH para 2011 e Joseane 
organizou o calendário das mesmas (em anexo). Alexandre, técnico do Instituto 
Terra informou aos membros que o Projeto do FNMA está em fase de 
finalização e, portanto estão organizando a prestação de conta final e que o 
carro adquirido com o recurso do Projeto deve voltar ao FNMA, porém o 
Instituto pleiteou-o ao fundo, mas o carro ou volta para o FNMA ou é doado a 
uma Instituição da bacia, sendo assim disse que procurou o presidente do 
Consórcio do Rio Guandu para propor doar o carro ao Consórcio, mas pede 
que o Consórcio doe de volta para o Instituto, porém o presidente disse que 
infelizmente seria complicado, pois o Consórcio como precisa de veículo está 
pleiteando um, ou seja, seria uma incoerência fazer isso. Então, Alexandre 
disse que pensaram em fazer a mesma proposta ao Comitê, conversou com 
Joseane que pediu que apresentasse a proposta a plenária. Denise disse que o 
Comitê não tem personalidade jurídica, então não pode receber e que não 
entende tal proposta ser legal. Apresentou a idéia do comitê fazer um ofício ao 
FNMA dizendo que o Instituto é parceiro da bacia e pedindo que deixem o 
carro com a instituição. Mas, lembra que também o Consórcio precisa de um 
carro e faz parte do comitê. Ana Paula sugeriu ao Instituto ser sincero com o 
FNMA e dizer que a instituição precisa de um carro e que está sempre 
presente na bacia, solicitando-o. Alexandre na oportunidade informou que 
Adonai conversou com Sebastião – Secretário Executivo do Fundágua – que 
disse que o Projeto referente ao edital 001/2009 para execução em Baixo 
Guandu será liberado para dar início ainda esse ano de 2010. Ana Paula 
sugeriu solicitar o carro ao FNMA em regime de comodato para dar apoio a 



esse projeto aprovado pelo Fundágua, assim garantem o veículo por mais três 
anos pelo menos. Passou para o último ponto de pauta - Outros assuntos 
pertinentes para o momento e encerramento – Ana Paula informou sobre o 
furto ocorrido no Consórcio do Rio Guandu no dia 29 de setembro de 2010, 
onde levaram a câmara digital do Comitê e do Consórcio e o MP4 do 
Consórcio, foi registrado Boletim de Ocorrência e que assim que o Consórcio 
tiver condições irá repor tais equipamentos. Informou também que o Consórcio 
realizou nos dias 27e 28 de outubro de 2010 o Curso de Elaboração de 
Projetos para Captação de Recursos e que houve uma boa participação dos 
municípios e como continuação será realizada uma reunião para proposta de 
elaboração de um projeto a ser submetido à demanda espontânea do 
Fundágua, na oportunidade será formado o Grupo de Trabalho do Consórcio. 
Informou ainda que os Convênios 018/2008 e 032/2009 com o IEMA para o 
município de Baixo Guandu, estão em andamento e que Loiana é a Técnica  
Contratada para os mesmos, nesse ano conseguimos trabalhar 16 nascentes, 
ficando para o próximo ano 69, uma vez que o Convênio prevê 85. Apresentou 
também o Banner com a nova logomarca do Consórcio que foi lançada na 
abertura do Curso dia 27 de outubro de 2010, ambos são ações previstas no 
Planejamento Estratégico 2010/2012. Informou também que Jancy foi indicado 
a pedido do Fábio Anhert do IEMA para a Câmara Técnica de Outorga do 
CERH. Sabrina falou sobre o II Dia de Campo de Brejetuba que realizou o 
pagamento simbólico de mais 36 produtores do Programa PSA. Joseane 
agradece a todos pela presença e convida para um almoço patrocinado pelo 
SAAE como encerramento do ano de 2010. 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 Viola Coelho. 
 
     
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


