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Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Rio Santa Maria da Vitória, realizada no dia 25 de Agosto de 

2016, no auditório da Secretaria de Educação de Santa Maria de 

Jetibá, às 13h, com a seguinte pauta: 1 - Convocação para Reunião Ordinária; 2 - 

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 3 - Posse de membros homologados 

em vagas remanescentes; 4 - Discussões e aprovação do calendário de reuniões 

para 2016; 5 - Apresentação de relatório dia trabalhos da Câmara Técnica de 

Critérios de Cobrança e atualização da composições desta Câmara; 6 - Atualização 

das Câmaras Técnicas Permanentes Jurídicas e Projetos; 7 - Deliberar sobre 

preenchimento de vagas remanescentes do Comitê com processo eleitoral 

simplificado; 8 - Apresentação relatório da Participação no ENCOB; 9 - Outros 

assuntos pertinentes; 10 - Avisos e leitura de documentos recebidos. 

O Presidente Mário Camilo iniciou a reunião às 13:30h, agradecendo a presença de 
todos e justificando a ausência da Secretaria Executiva. Foram justificadas as 
ausências também dos membros da plenária Paulo Paim – AGERH, Cledson Felippe 
– PMVitória, em razão de compromissos urgentes, o que foi reiterado pelo 
Presidente que a participação é da instituição e que esta poderá indicar suplente 
para representá-la na reunião. Foi feita a leitura da pauta, passando-se então para a 
leitura da Ata de Posse da nova plenária – aprovada por unanimidade. As vagas 
remanescentes do segmento Usuário foi ocupado pela Vale, tomando posse neste 
momento. Lincoln Piovesan/Poder Público sugere que o comitê comunique as 
instituições sobre as vagas remanescentes e particularmente as instituições que 
realizaram o cadastro, mas não tomaram posse. O calendário de reuniões foi 
aprovado e definido local de reunião – dia 27/10/2016 – Santa Leopoldina e dia 
15/12/2016 – Santa Maria de Jetibá. O Presidente solicita que o Relatório da CT 
Cobrança seja encaminhado para os membros por email para ciência e leitura. Ficou 
assim a composição da CT Cobrança: SOCIEDADE CIVIL – ACAPEMA – Mário Camilo, 
FARESE – Charles Moura Netto e SINDICATO DOS TRABALHADORES TURAIS DE 
SMJETIBÁ – Egnaldo Andreatta, USUÁRIOS: CESAN – Deisy Corrêa, ARCELOR MITTAL 
– Jennifer Coronel e APSAD VIDA – Jorge Francisco Zatta e PODER PÚBLICO: 
PMVITÓRIA – Lincoln Piovesan, PMSERRA – Priscila Letro e PMSMJETIBÁ – Rodrigo 
Max Berger. Jennifer Coronel/Usuário – ARCELOR justificou que está em contato 
com a AGERH aguardando estruturação para que os trabalhos sejam retomados e 
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encaminhamentos dados. O Presidente solicita que a CT Cobrança se reúna e traga 
um representante do CBHJucu para nos repassar a discussão sobre cobrança e 
solicitar a AGERH o repasse de informações. O Presidente solicita que o comitê 
busque informações sobre recursos que poderão ser destinado (usado pelo 
agricultor). A próxima reunião da CTCobrança será no dia 14 de setembro 2016, às 
13h no Auditório da AGERH. As Câmaras Técnicas Jurídicas e de Projetos serão 
discutidas na próxima reunião. Em Outros Assuntos o Sindicato de Trabalhadores 
Rurais de SMJetibá expõe sobre que participou da Semana Tecnológica COPEAVI e 
especificamente de uma palestra onde representante da ANA falou sobre o solo  e 
ressaltou que “o solo é pobre e a perfuração de poço profundo não é viável para a 
região”. Deisy Correa/CESAN, pediu a palavra e repassou duas informações 
solicitadas pelo representante da AGERH/Paulo Paim, que será estreitada a relação 
com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente pela AGERH e dando andamento 
ao Plano de Bacia do Comitê, qual a sistemática será adotada pelo comitê para 
comunicar a comunidade sobre o plano, se colocando à disposição para discussão. 
O Presidente solicitou que a AGERH faça oficialmente as duas demandas. Foi 
discutido sobre recursos do Reflorestar – os recursos não retornam para os 
produtores e foi sugerido o repasse de recursos do Reflorestar para o comitê para 
que este eleja e contemple propriedades a receber tais recursos. Finalizando a 
reunião foi solicitado pelo Presidente que a Secretaria Executiva faça um teste de 
email com toda a plenária. 

A reunião foi encerrada às 16:00h, sendo a ata lavrada por mim, que a tudo assisti e 
lavrei a presente ata. 
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