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28ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA DA REUNIÃO 

 

Data: 16 de abril de 2015 

Local: Sindicato Rural de João Neiva  

Hora: 09h 

 

Às nove horas do dia dezesseis de abril de dois mil e quinze, no Sindicato Rural de 

João Neiva, localizado à Rua Sarcinelli Antônio, nº 118, João Neiva – ES, reuniram-

se os seguintes membros titulares do Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH) do 

Litoral Centro-Norte do Espírito Santo: Bruno Marques (Manabi Logística S.A.), 

Carlos Humberto Gabriel (SAAE – João Neiva), Felipe Dutra Brandão (AGERH), 

Felipe Sarmenghi Rangel (IFES), Francisco Rocha (FUNAI), Francisco Selvatici 

(Sindicato de Trabalhadores Rurais de Aracruz), Wanderley Bastos (SAAE – 

Aracruz) e Wellington Moura Pego (Comunidade Indígena), além dos convidados 

Dandara Pereira de Almeida (Prefeitura da Serra) e Carlos Humberto de Oliveira 

(Instituto Portas Abertas). A reunião iniciou-se às nove horas e trinta minutos pelo 

Secretário Executivo do CBH, Sr. Felipe Dutra Brandão, que informou que não havia 

quórum e, em seguida, fez leitura da pauta. O Sr. Francisco Selvatici solicitou 

incluir na pauta a apresentação do Relatório Anual de Gestão de 2014. O Sr. Felipe 

Brandão informou que não seria possível aprová-lo em virtude da ausência de 

quórum. O Sr. Francisco Selvatici então informa que seria somente uma 

apresentação para o Comitê, no item “Outros Assuntos”, tendo sido acordado desta 

forma. Em seguida foi feita a leitura da ata da 14ª Reunião Extraordinária, ocorrida 

em 09 de março de 2015 e foram feitos alguns ajustes, sendo que sua aprovação 

ficou adiada para a próxima reunião em que houver quórum. No ponto IV da pauta, 

o Sr. Felipe Brandão informou que apesar de não haver quórum para deliberar, ele 

traz uma proposta para análise da Plenária de realização de Processo Eleitoral 

Simplificado continuado, por meio de um modelo utilizado pelo CBH Jucu, no qual a 

Instituição se cadastra e, caso haja vagas em aberto, ela já toma posse na reunião 

seguinte. O Sr. Felipe Rangel questionou se alguma instituição havia realizado o 

cadastro recentemente. O Sr. Felipe Brandão informou que duas instituições 

fizeram cadastro recentemente – Prefeitura da Serra e Instituto Goiamum – além 

de solicitarem informações de quando seria aberto novo processo eleitoral no 

Comitê. O Sr. Carlos Humberto (IPA) fala sobre o princípio da publicidade e explica 

como deve ser o processo de eleição conforme a Deliberação 01/2014 que trata 

deste assunto. O Sr. Felipe Brandão, então, diz que esta é a forma convencional, e 
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reitera que sua proposta foi a utilizada pelo CBH do rio Jucu. Passando para o ponto 

V da pauta, o Sr. Felipe Brandão informa que com relação à pendência de 

aprovação de doze atas, traz uma proposta de se criar uma comissão para analisar 

os documentos e, então, fazer uma reunião extraordinária somente para aprovação 

das atas. A sugestão é que os membros desta comissão sejam aquelas pessoas que 

mais estiveram presentes nas reuniões o que incluiria os membros da diretoria 

anterior. Neste momento, a fala é interrompida para a apresentação do Sr. José 

Alonso, presidente do Sindicato Rural de João Neiva, que afirmou que nunca foi 

convidado para participar das reuniões do Comitê e entende que o produtor rural 

tem interesse em participar. O Sr. Felipe Brandão diz que é importante que eles 

façam cadastro junto ao Comitê para receberem as convocações para reuniões e, 

também, para se tornarem membros. Voltando ao ponto de pauta, o Sr. Felipe 

Brandão propõe que o trabalho da Comissão seja finalizado em até quatro meses. 

As pessoas que se voluntariaram para a Comissão neste primeiro momento foram: 

Felipe Rangel, Francisco Selvatici (Presidente do Comitê no período 2012-2014) e 

Felipe Brandão, além da sugestão de conversar com a Sra. Rosa Fantini, que era 

Vice-Presidente do Comitê no mandato anterior. Após mais um tempo neste 

debate, o Sr. Felipe Brandão deu prosseguimento à pauta para o ponto VI, 

passando a palavra para o Sr. Carlos Humberto (IPA), que informa que na última 

reunião, a Plenária havia concordado que a capacitação acontecesse em sextas-

feiras alternadas no horário de 08 às 12h. Porém, segundo Carlos Humberto (IPA), 

como poucas pessoas entraram no debate sobre os dias do curso, foi realizada uma 

enquete pela internet, com os membros do Comitê, para indicarem a preferência 

quanto ao calendário, sendo que apenas as seguintes instituições responderam à 

mesma: Prefeitura de Ibiraçu, IPA, IFES Aracruz, Prefeitura de João Neiva, 

Comunidade Indígena, ANDESA e Fibria S.A. Então, o Sr. Carlos Humberto (IPA) 

sugere que a consulta seja concluída na reunião com as instituições presentes. 

Neste momento, o Sr. Felipe Brandão se manifesta dizendo que não há quórum 

para deliberar e que o assunto deve ser apresentado à Plenária para deliberação. O 

Sr. Carlos Humberto (IPA) então diz que a questão ali não era de decisão e, sim, de 

consulta. Houve quatro votos para o curso ocorrer em sextas-feiras alternadas, um 

voto para sextas-feiras contínuas e uma abstenção; sendo que somando este ao 

resultado da pesquisa online, temos: sete votos para sextas-feiras alternadas, cinco 

votos para sextas-feiras contínuas e uma abstenção. O Sr. Carlos Humberto (IPA) 

informa, ainda, que os membros do Comitê podem indicar outras pessoas 

interessadas em fazer o curso. A Sra. Dandara Pereira, convidada representante da 

Prefeitura da Serra, solicita que se dê preferência às instituições cadastradas no 

Comitê. O Sr. Felipe Rangel informa que às sextas feiras não poderá participar 
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devido ao trabalho, mas procurará indicar alguém. O Sr. Wellington Pego informou 

que pretende indicar alguém da aldeia indígena de Pau Brasil. O Sr. Carlos 

Humberto (IPA), então, fez a apresentação do lay-out do site que está sendo 

concluído e informou que está pesquisando material de conteúdo para o folder. 

Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Felipe Brandão passa a palavra para o Sr. 

Wellington Pego que afirma estar insatisfeito, pois gostaria que o Comitê tomasse 

as devidas providências em relação à denúncia de poluição nos rios dentro da terra 

indígena, desejando que sejam convocadas as pessoas e autoridades responsáveis 

para que fosse dado encaminhamento a essa questão. Lamentou que o promotor 

do MPF não pôde participar devido à mudança de data. O Sr. Felipe Brandão, então, 

lembrou a todos que na ultima reunião havia sido acordado que o comitê 

encaminharia ofício para a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz e para o SAAE 

de Aracruz, a partir de um relatório com o detalhamento da denúncia. O Sr. 

Wellington Pego informou que possui este relatório e que o enviaria para o Comitê. 

O Sr. Carlos Humberto (IPA) diz que uma das funções legais do Comitê, e seu papel 

principal é a gestão de conflitos e que os fatos apresentados consistem em um 

conflito claro; sendo necessário que o Comitê resolva o mesmo. O Sr. Francisco 

Rocha, o Sr. Felipe Brandão e o Sr. Felipe Rangel manifestaram sua discordância de 

que haja conflito neste caso. O Sr. Wanderley Bastos informou que até o momento 

da reunião não havia recebido nenhum documento sobre a denúncia contra o SAAE 

Aracruz, além de esclarecer a todos que estão cumprindo as condicionantes 

cobradas pelo MPF com relação à ETE do Piraquê-açu, e que uma das alternativas é 

a retirada da estação de tratamento desde que a Funai entre com contrapartida 

para realocação da mesma. Por fim, o Sr. Wanderley Bastos afirma que o 

monitoramento da qualidade da água do rio está sendo feito, que os padrões de 

lançamento de efluentes estão sendo atendidos e que estão em processo de 

contratação de reforma para a ETE de Irajá. O Sr. Felipe Rangel afirma que é 

necessário, primeiramente, verificar o que de fato está acontecendo na localidade e 

acredita que somente após o esclarecimento no Comitê, o MPF deverá ser acionado.  

Em seguida, o Sr. Francisco Selvatici faz a leitura do Relatório de Gestão de 2014 

confeccionado pelo Instituto Portas Abertas. O Sr. Wanderley Bastos novamente 

questiona sobre o Planejamento Estratégico do Comitê. O Sr. Felipe Brandão afirma 

que o produto do mesmo se encontra com o Instituto Portas Abertas que ainda não 

o disponibilizou para a Diretoria do Comitê. Questionado sobre o fato, o Sr. Carlos 

Humberto (IPA) preferiu não se manifestar. Por fim, o Sr. Wellington Pego convida 

a todos para reunião do COMDERSU a ser realizada no próximo dia 13/05 que 

tratará de um Planejamento Municipal para amenizar efeitos da estiagem e para as 

festividades do dia do Índio, que acontecerá no próximo final de semana na aldeia 
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de Caieiras Velhas. Nada mais tendo a registrar, e estando os presentes fatos aqui 

registrados conforme a verdade, eu, Felipe Dutra Brandão, lavrei a presente ata 

que, depois de lida e aprovada pelos presentes foi assinada por mim e pela 

Presidente do Comitê. 

 

João Neiva, 16 de abril de 2015.  

 

 

 

  

Deisy Silva Corrêa 

Presidente 

 

 

 

  

Felipe Dutra Brandão 

Secretário Executivo 

 

 

 


