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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 1 

SANTA MARIA DA VITÓRIA. Aos vinte dias, mês de fevereiro do ano de dois mil e 2 

dezenove (20/02/2019), às treze horas e sete minutos teve início a Assembleia 3 

Ordinária, realizada no auditório da AGERH, localizada na rua Desembargador José 4 

Fortunato Ribeiro, 95- Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29066-070 e Presidida pelo seu 5 

presidente, o srº MARIO CAMILLO DE OLIVEIRA NETO que iniciou a reunião 6 

saudando a todos os presentes e apresentando os ítens da pauta que são: I – Andamento 7 

das ações do Projeto de Recuperação de Nascentes do Rio Santa Maria da Vitória, 8 

II – Investimento Planta de Dessalinização – ArcelorMittal, III – Deliberação do 9 

Relatório Anual de Atividades 2018, IV – Deliberação do Calendário Anual 2019, 10 

V – Apresentação do Plano de Trabalho – Biênio 2019/2020, VI – Formação de 11 

Grupo de trabalho para elaboração do Plano de Comunicação 2019, VII – 12 

Deliberação de Recomposição da CT – Cobrança e VIII – Comportamento dos 13 
membros da Plenária. Após a leitura da pauta, passou a palavra ao secretário 14 

Executivo Sr. WAGNER PONCIANO CORREA que fez a leitura dos comunicados e 15 

avisos: O oficio SEMMA N° 1087/2018 “substituição do representante (suplente) Sr. 16 

IRLAN LIMA PERINI pelo Sr. BRENO SCARDUA DE SOUZA”; PROCURAÇÕES 17 

das instituições APLYSIA (suplente) e FARESE (titular) nomeando os Srs. ROBSON 18 

MELO e GILSON MESQUITA DE FARIA como representantes em substituição aos 19 

membros FERNANDO AQUINOGA DE MELLO e CHARLES MOURA NETTO 20 

respectivamente. Em seguida o presidente passou ao item I da pauta, passando a palavra 21 

para o representante da ArcelorMittal (titular) srº BERNARDO SILVA que inicia 22 

fazendo uma pequena atualização do andamento do projeto que engloba 55 nascentes, 23 

que inaugurou no início de dezembro do ano de 2018, um evento positivo com 24 

representantes da Prefeitura de Santa Leopoldina, do Ministério Público, Diretoria do 25 

CBHSMV, ArcelorMittal, Incaper, Sindicato do Trabalhador Rural, Câmara de 26 

Vereadores, Agricultores, e população local, onde também ocorreu o plantio inaugural 27 

com participação das crianças. Da inauguração até agora foi feito levantamento das 28 

propriedades aptas para receber as 5 metodologias de recuperação  das áreas degradadas 29 

para recuperação de mata ciliar, foi feito contato com os produtores e até o momento 30 

tem 4 áreas formalizadas para iniciar a implantação e a 5º está em fase final de acordo e 31 

formalização do aceite. O outro assunto solicitado para pauta item II, “Investimento 32 

Planta de Dessalinização – ArcelorMittal”, no mês de janeiro houve o lançamento deste 33 

projeto e houve aprovação dentro do grupo ArcelorMittal. Será a primeira estação de 34 

dessalinização do grupo ArcelorMittal no mundo com investimento de 50 milhões de 35 

reais. O projeto está em fase de contratação e ajustes finais em tecnologia, visando 36 

finalizar esta fase em março para iniciar a questão de fornecimento e montagem da 37 

unidade, com previsão de inicio da produção em 2021, gerando em torno de 500m
3
/hora 38 

de agua com capacidade de expansão em até 1500m
3
/hora. É um projeto que gerará 39 

cerca de 220 oportunidades de empregos. Essa água será para uso industrial. Em 40 

paralelo estão fazendo a parte de licenciamento da unidade. Hoje a ArcelorMittal possui 41 

uma estrutura de captação de agua do mar que é utilizada para resfriamento dos 42 

equipamentos e vai utilizar essa mesma estrutura nesse projeto. Projeto positivo que 43 

trará mais segurança hídrica para o estado. O presidente convida o srº Bernardo Silva 44 

para trazer atualizações sobre o projeto sempre que possível e o agradece pela 45 
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apresentação. Passa-se  a palavra para o Secretario Executivo srº WAGNER 46 

PONCIANO discursar sobre o ítem III, “Deliberação do Relatório Anual de Atividades 47 

2018” em que passou para toda plenária as atividades executadas e participações em 48 

eventos no ano de 2018, dizendo que encaminhará o documento no e-mail dos 49 

integrantes do comitê. O relatorio, após algumas correções, foi aprovado por 50 

unanimidade. Segue-se para o ítem IV, “Deliberação do Calendário Anual 2019”, em 51 

que fica proposto os seguintes dias e locais para as “Reuniões Ordinárias” do ano de 52 

2019, dia 25 de abril na Serra, 27 de junho em Santa Leopoldina, 29 de agosto em Santa 53 

Maria de Jetibá, 31 de outubro em Cariacica e 05 de dezembro em Vitória na AGERH 54 

sendo o calendário proposto, aprovado por unanimidade. O presidente informa que a 55 

diretoria está retirando de pauta o ítem V “Apresentação do Plano de Trabalho – Biênio 56 

2019/2020” pois não foi finalizado, permanecendo sobre a mesa para a assembleia 57 

ordinária de Abril. O Secretario Executivo passa para  o ítem VI “Formação de Grupo 58 

de trabalho para elaboração do Plano de Comunicação 2019”. E fala sobre a criação do 59 

Plano de comunicação, que é uma forma para comunicar questões do comitê para 60 

população devendo ser composto de duas pessoas para tomar frente deste plano. Sendo 61 

indicado o Sr. MARIO CAMILLO e a Sra. DEISY CORREA, tendo sido aprovado por 62 

unanimidade. No ítem VII “Deliberação de Recomposição da CT – Cobrança” o 63 

presidente informa que houve uma alteração com algumas instituições que saíram, 64 

portanto de 9 instituições passou-se a serem 6 integrantes, tendo o plenário deliberado e 65 

aprovado por unanimidade a nova adequação da CT – Cobrança como segue: Sociedade 66 

Civil – ACAPEMA (Mario Camillo) e SINDICATO DOS TRABALHODORES 67 

RURAIS  DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (Egnaldo Andreatta); Usuário – CESAN 68 

(Deisy Correa) e ARCELORMITTAL (Bernardo Silva); Poder Público – 69 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÒRIA (Lincoln Piovesan) e PREFEITURA 70 

MUNICIPAL DA SERRA (Priscila Letro). O Secretario Executivo esclareceu que 71 

conforme define a “DELIBERAÇÃO 004/2009” que estabelece “diretrizes para 72 

formação, organização e funcionamento das câmaras técnicas”, o presidente e o relator 73 

deverão ser nomeados dentre o grupo em sua primeira reunião. No ítem VIII 74 

“Comportamento dos membros da Planária”  passa-se a palavra para a vice-presidente, 75 

srª DEYSE CORREA, que ressaltou a importância de haver respeito entre os membros e 76 

a necessidade de providências em relações a problemas vivenciados com representantes 77 

de certas instituições. Foi apontado o srº CLEDSON FELIPPE, representante da 78 

Prefeitura de Vitória, em que a srª Deisy relatou falta de urbanidade deste representante 79 

e sugere que o Comitê envie uma Moção de Agravo e Repúdio para o Órgão Público em 80 

questão solicitando outro representante para a Instituição, junto com relato das 81 

ocorrências, tendo a proposta sido colocada em discussão, aprovada sem alteração, com 82 

uma (1) abstenção (Sr. LINCOLN MARCELO PIOVESAN). O sr. MARIO CAMILLO 83 

após discorrer sobre a atuação de igual modo do relato da Sra. Deisy propôs que fosse 84 

deliberado o pedido de substituição dos representantes das seguintes instituições: 85 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá (EGNALDO 86 

ANDREATTA),  Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá (ROSI ANGELA 87 

KRAUSE), Associação dos Comercial e Empresarial de Santa Maria de Jetibá (FREDY 88 

SEIDLER BERGER), Associação dos Produtores Santa-marienses em Defesa da Vida 89 

(DANIEL PLASTER), “que faltaram com decoro, tendo exposto a diretoria do comitê e 90 
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a AGERH publicamente com denuncias infundadas ao Ministério Público, que após 91 

apresentar defesa, foram todas arquivadas. E ainda exposição de membros do comitê em 92 

rádios e redes sociais no município de Santa Maria de Jetibá com questionamentos do 93 

processo eleitoral que reelegeu a atual diretoria do comitê”, além do fato de estarem 94 

ausentes nas reuniões tanto da câmara técnica quanto da plenária , principalmente na 95 

assembleia que deliberou sobre a isenção de cobrança pelo uso do recurso hídrico por 96 

parte dos agricultores enquadrados como agricultura familiar . A proposta foi colocada 97 

em discussão. O representante da VALE (titular) Sr. AUSTREGESILO GUIMARÃES  98 

e a representante da CESAN (titular) sra. DEISY CORREA propuseram uma emenda 99 

modificativa a proposta do Sr. MARIO CAMILLO, de que “não se requeira a 100 

substituição dos membros citados mas que seja notificada as instituições da Moção de 101 

Agravo e Repúdio por falta de Decoro”. Sendo que o Sr Mario Camillo concordando 102 

com a emenda retirou sua proposta e a emenda foi colocada em deliberação e  aprovada 103 

pela plenária com uma (1) abstenção (Sr. EGNALDO ANDREATTA). Leitura e 104 
Aprovação da Ata. A ata será encaminhada a plenária via e-mail para eventuais correções e 105 
aprovação.   Não havendo mais nada a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30m pelo 106 
Sr. Presidente. Eu WAGNER PONCIANO CORREA que a tudo assisti, lavrei a presente ata 107 
que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.  108 
 109 

WAGNER PONCIANO CORREA 

Secretário Executivo 

MARIO CAMILLO DE OLIVEIRA NETTO 

Presidente 
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