
 

 

Data: 17/03/2021 Local: online 
Início: 09h48 Término: 12h00 

Pauta: 

1. Abertura e verificação do quórum;  

2. Apresentação da Minuta de Uso Insignificante do CBH – Santa Maria do Doce;  

3. Renovação do contrato do veículo contratado pelo Pró-Comitês.  

4. Informes Gerais.  

5. Encerramento. 

No dia 17 de março de 2021, às 09h48 da manhã, teve início a 1º.Reunião 1 

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

Estavam presentes: Maria Emilia Brumat, Nilo Tardin, Cassio Cordeiro, Flavia 3 

da Penha Gomes de Assis, José Carlos Loss Junior, Elvis Pantaleão,  Antônio 4 

da Silva Ferreira, e os  representantes da AGERH Ananda Coutinho, Antônio 5 

de Oliveira Junior e Chander Freitas. 6 

Primeiramente foi verificado o quórum e em seguida o Presidente do CBH-7 

Santa Maria do Doce, Sr. Junior Loss, acordado com a Secretaria Executiva do 8 

Comitê, Sra. Flávia Assis, solicitou que a representante da AGERH Ananda 9 

Coutinho conduzisse a reunião por se tratar de uma pauta a ser apresentada 10 

pela AGERH, a e mesma fez uma contextualização. Em seguida o 11 

representante da AGERH, Antônio Oliveira fez a apresentação da Minuta de 12 

Uso Insignificante, pois a mesma já foi aprovada em uma reunião do CBH, no 13 

entanto a AGERH está propondo uma alteração em um dos parágrafos. A 14 

decisão do Comitê é que não haverá Uso Insignificante na bacia do Rio Santa 15 

Maria do Doce, e esse parágrafo não será mexido. A alteração proposta, de 16 

cunho técnico político do órgão gestor, será no parágrafo segundo sobre o Uso 17 

Insignificantes de Águas Subterrâneas, que na minuta estava definido que 18 

ocorreria depois que houvessem estudos hidrogeológicos necessários, uma 19 

vez que essa frente era defendida pela AGERH, de aguardar esses estudos. 20 

No entanto, a AGERH, através de capacitações, conseguiu avançar nessa 21 

questão, e com alguns produtos secundários, já consegue elaborar os 22 

procedimentos e critérios de águas subterrâneas na Bacia do Rio Santa Maria 23 



 

 

do Doce, pois já se tem informações que nessa bacia, pelas características 24 

físicas e hidrogeológicas, que não existe capacidade aquífera livre do ponto de 25 

vista sistêmico. Diante disso, a AGERH está assumindo o compromisso de 26 

elaborar procedimentos, até o final de 2021, para todo o estado, em especial 27 

para as zonas de baixa capacidade aquífera confinada, que é o caso da Região 28 

do Santa Maria do Doce. Portanto, a alteração que a AGERH propõe, não 29 

depende mais de estudos hidrogeológicos, e sugere que tal dispensa de 30 

outorga de águas subterrâneas seja orientada por uma normativa da AGERH 31 

aprovada no CERH. Dessa forma, foi aprovada a alteração do segundo 32 

parágrafo da minuta, passando a vigorar com a seguinte redação “Os valores 33 

de referência volumétrica para dispensa de outorga de águas subterrâneas 34 

serão deliberados após a autoridade outorgante revisar os procedimentos e 35 

critérios de outorga e que uma regra geral sobre a dispensa de outorga seja 36 

aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado”. Após a 37 

aprovação, Ananda Coutinho informou o procedimento, que o CBH deve 38 

encaminhar ao CERH, com relatório embasando a Minuta de Usos 39 

Insignificantes. Sobre a questão do encaminhamento ao CERH, Antônio 40 

Oliveira da AGERH fez uma fala explicando o uso do sistema E-docs (Acesso 41 

Cidadão) para as diretorias dos comitês capixabas encaminharem os 42 

documentos e também registro, tramitação, despachos e guarda. Em um 43 

momento futuro será feita uma capacitação do uso da ferramenta, mas para 44 

adiantar a tramitação da minuta, a própria AGERH fará o cadastro da diretoria 45 

do Comitê no Portal. O próximo assunto foi a renovação do contrato do veículo 46 

contratado pelo Pró-Comitês. Ananda Coutinho trouxe a memória do assunto, 47 

pois explicou que foi votado no grupo de WhatsApp do Comitê a continuidade 48 

do carro, e na última reunião do CBH, o Presidente do Comitê trouxe um 49 

incomodo sobre a continuidade do carro uma vez que o mesmo se encontra 50 

parado. Então, foi decido que o assunto seria conversado novamente na 51 

presente reunião. Uma vez que é necessária a aprovação em ATA da 52 

continuidade do veículo. A representante da AGERH explicou os prós e contras 53 

da manutenção do veículo, que existem Comitês que estão usando o carro 54 



 

 

mesmo na pandemia, falou do custo de R$ 1.000,00 por mês com o veículo, de 55 

como seria a tramitação para conseguir o carro novamente, uma vez que seja 56 

cancelado, a exemplo do CBH-Jucu que teve que esperar oito meses, e que a 57 

decisão cabe ao CBH, que tem a liberdade para decidir sobre a manutenção ou 58 

não do veículo, considerando o cenário atual. Junior Loss fez uma fala, que ele 59 

havia se incomodado com o veículo parado, lamenta a burocracia que a 60 

AGERH é obrigada a seguir, que o interessante seria ter a liberdade de alugar 61 

o carro pelo sistema de diárias, mas isso não é possível. Face a essa situação, 62 

o mesmo refletiu, e diante da demanda da revisão do PIRH, será necessário 63 

fazer mobilização dentro da bacia, e por isso o carro será necessário para esse 64 

processo. Foi colocado em votação e ficou decidido a permanência do veículo 65 

contratado pelo Pró-Comitês. Foi comentado sobre a formação do grupo de 66 

trabalho para o GT de unificação com o CBH-Santa Joana, mas como é 67 

necessária a indicação dos representantes dos municípios, essa etapa de 68 

recompor o Comitê deve ser feito anteriormente. Na próxima reunião do CBH 69 

Junior Loss trata informações sobre a Agência do Doce e das ações que estão 70 

acontecendo, como a Escola de Projetos e outros. Nilo fez um destaque para a 71 

possível atuação do CBH junto ao Legislativo Municipal na formulação de 72 

Políticas Publicas bem definidas na área do Santa Maria, e orçamentos 73 

garantidos para a execução de projetos. Junior reforçou lembrando o 74 

desrespeito ao Comitê diante de várias instancias, quando o Comitê no final é o 75 

responsabilizado pela gestão dos recursos hídricos. Nada mais havendo a 76 

tratar, a reunião foi encerrada.  77 
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JOSÉ CARLOS LOSS JUNIOR 80 

PRESIDENTE 81 
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