
 

 

Data: 23/06/2021 Local: online 
Início: 09h40 Término: 12h00 

Pauta: 

1. Abertura e verificação do quórum;  

2. Recomposição do quadro de representantes do Comitê 

3. Atualização do CBH Doce/AGB-Doce 

4. Informes Gerais.  

5. Encerramento. 

No dia 23 de junho de 2021, às 09:40 da manhã, teve início a 3º.Reunião 1 

Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce. 2 

Estavam presentes: Abrahão Alexandre Alden Elesbon, Cesar Carvalho, Elvis 3 

Pantaleão, Flavia da Penha Gomes de Assis, José Carlos Loss Junior, Maria 4 

Emilia Brumat, Marily Duarte, Nilo Tardin, e os representantes da AGERH 5 

Ananda Coutinho e Chander Freitas. Primeiramente foi verificado o quórum, em 6 

seguida o Presidente do CBH-Santa Maria do Doce, Sr. Junior Loss, colocou 7 

em votação a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 5 de maio de 8 

2021, que foi aprovada. Antes de iniciar os pontos de pauta, o presidente 9 

comentou da dificuldade que o Comitê está passando no momento, pela falta 10 

de uma secretaria executiva de fato, pela dificuldade da Flávia após a saída do 11 

André Barcelos, e apesar do apoio dos representantes da AGERH, Ananda 12 

Coutinho, Antônio Oliveira e Chander de Castro, que falta apoio da Instituição 13 

AGERH. Além disso existem outras dificuldades, como a pandemia e pelo fato 14 

de não ter mais o apoio do IBIO, e  agora da AGEVAP. Em função disso o 15 

Comitê deu uma diminuída no ritmo de trabalho, mas agora as atividades estão 16 

retornando, e está sendo criada uma agenda com o Diretor-Presidente da 17 

AGERH com os Comitês Capixabas do Doce por conta das demandas que 18 

estão surgindo. O Presidente Junior Loss pede uma maior participação de 19 

todos para as agendas que estão abrindo, que precisará da participação e 20 

colaboração do Comitê.  O próximo ponto de pauta que foi debatido foi a 21 

Recomposição do quadro de representantes do Comitê. O vice-presidente, 22 

Vagner Nandorf, havia pedido para ser substituído. Foi proposto que a 23 



 

 

representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina, Maria Emilia, 24 

assumisse a vice-presidencia. A mesma aceitou a indicação, passando a 25 

compor a diretoria. A secretaria executiva, Flávia Assis, comentou que o 26 

representante de Santa Teresa deixou a prefeitura, então foi sugerido de João 27 

Neiva assumir a titularidade dessa vaga, pois a mesma estava como suplente. 28 

Marily Duarte passará a compor a titularidade, pela prefeitura de João Neiva e 29 

a mesma enviará um oficio para ser a representante oficial, no lugar do 30 

secretário de agricultura de João Neiva. Junior entrará em contato com a 31 

prefeitura de Santa Teresa para indicar outro representante. Em relação à São 32 

Roque do Canaã, Gerson de Freitas Junior é o indicado pela prefeitura. E 33 

Thairo está no Comitê como Sociedade Civil de São roque do Canaã. É 34 

necessário conversar com ambos para alinhar a participação. Falta um 35 

representante do Sanear, que Junior entrará em contato. O Sindicato Patronal 36 

Rural de Colatina tem interesse de indicar um nome para participar como 37 

usuário. Também é necessário ver outros usuários interessados para 38 

preencher as outras vagas. Flávia entrará em contato com Roberto Silvestre do 39 

Sindicato Rural de São Roque do Canãa, para ver se eles continuam em 40 

condições de participar, e com Thairo e Marcos do IDAF também. No momento 41 

faltam 2 suplentes de sociedade civil e 3 suplentes de usuários. A 42 

representante da AGERH informa que como o Thairo entrou pelo processo de 43 

eleição continuada, precisa ter uma Ata de análise da documentação que ele 44 

enviou e ser assinada pela comissão eleitoral. Flávia informou que ela analisou 45 

a documentação, e está correta, mas falta a assinatura da Comissão Eleitoral, 46 

que seriam Vagner, Flávia e André. Flávia encaminhará a ata de análise para 47 

as assinaturas. Flávia também entrará em contato com o Instituto de Biologia 48 

Melo Leitão para retomar as conversas que o mesmo tinha interesse em 49 

participar do Comitê. O próximo ponto de pauta tratado foi a Atualização do 50 

CBH-Doce/AGB-Doce. O presidente comentou das mudanças que estão 51 

ocorrendo no CBH-Doce, a contratação dos três profissionais da Escola de 52 

Projetos (Recursos Hídricos, Saneamento e a parte ambiental), que fornecerão 53 

suporte na elaboração de projetos, como capacitação das equipes das 54 



 

 

prefeituras na elaboração de projetos e planos. Os processos do “Rio Vivo” já 55 

estão sendo executados, os projetos de Saneamento voltaram a acontecer. A 56 

AGB-Doce retomou os trabalhos, mas como não tem cobrança no ES, os 57 

Comitês capixabas não tem o suporte da Agência. Sobre o PIRH, a empresa 58 

ENGECORPES, já foi contratada, e o Plano de Trabalho já foi discutido e falta 59 

aprovação do mesmo. Junior explicou as macro-etapas (Diagnóstico, 60 

Prognóstico, Enquadramento etc). A previsão de termino do trabalho é em 61 

outubro de 2022. Assim que for aprovado o Plano de Trabalho, o material será 62 

enviado para o Comitê, e será necessário muito envolvimento do mesmo. O 63 

representante do IFES Colatina, Abraão Elesbon, informou que tem muitos 64 

produtos de pesquisa do IFES, e gostaria de ter um momento de fala com a 65 

AGEVAP para evitar um retrabalho, deixando essa solicitação. O presidente 66 

solicitou que após a reunião o Prof. Abraão conversasse melhor com ele para 67 

alinhamento dessa solicitação. Sobre os produtos de pesquisa que o Prof. 68 

Abraão comentou, Junior solicitou que o mesmo fizesse uma apresentação 69 

para o Comitê. Cesar Carvalho sugeriu que nessa reestruturação do CBH-Doce 70 

sejam avaliados os programas implantados anteriormente, e sejam retomados 71 

os trabalhos do Irrigametro para não ser desperdício de recursos financeiros, 72 

pois esse projeto, segundo o mesmo, está abandonado. Junior explicou as 73 

dificuldades enfrentadas pelo CBH-Doce com o desligamento do Ibio. Cesar 74 

solicitou os dados repassados dos usuários dos irrigametros para o CBH-Doce. 75 

Junior disse que enviará um ofício com a ajuda da AGERH que fará a minuta. 76 

Abraão disse que também tem interesse nesses dados. Junior comentou do 77 

programa de Restauração Florestal da Fundação RENOVA, P26 e P27, e que 78 

é de responsabilidade do Comitê da Bacia indicar as nascentes. Para a Bacia 79 

do Rio Santa Maria do Doce ficaram 600 hectares. As áreas já tinham sido 80 

definidas em São Roque do Canaã e Colatina. O Edital foi lançado, a adesão 81 

dos produtores é voluntaria. Além da restauração o produtor terá outros 82 

benefícios (inscrição no CAR, Caixas Secas e Barraginhas, etc), a área será 83 

monitorada por 6 anos. Não foi autorizado que a Fundação Renova coloque a 84 

logomarca do Comitê no material de divulgação. A função do Comitê é divulgar, 85 



 

 

fiscalizar e cobrar. Cesar fez diversos questionamentos sobre os programas, 86 

que foram esclarecidos pelo Junior, que no final ressaltou que a UAL – Unidade 87 

de Acompanhamento Local que será a principal instituição que irá monitorar, 88 

portanto é através na mesma que poderá ser feita a fiscalização e intervenção 89 

nas ações. Abraão sugere que as ações sejam focadas nas propriedades que 90 

já estão cadastradas e monitoradas, assim poderão ser ampliados os 91 

resultados e gerar resultados para um “case de sucesso”, ele deu como 92 

exemplo as áreas consideradas no seu projeto de pesquisa. Junior lembrou 93 

que não pode fugir das áreas já delimitadas em São roque do Canaã. Nos 94 

assuntos gerais, a representante da AGERH comentou dos seminários e 95 

capacitações que foram citados na última reunião, e esse assunto será 96 

conversado por WhatsApp. Ananda Coutinho também comentou do andamento 97 

das Câmaras Técnicas. Junior informou que no dia 01 de julho terá uma 98 

reunião das Diretorias dos comites capixabas do CBH-Doce com a Diretoria 99 

Presidente da AGERH. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.  100 
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JOSÉ CARLOS LOSS JUNIOR 103 

PRESIDENTE 104 
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