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CONTEÚDO DA REUNIÃO 

 

Aos seis dias de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se em 

Assembléia Geral Ordinária os membros do CBH São Mateus/ES, no auditório da Casa 

do Empreendedor, localizado na rua: Alegre, nº 62, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 

29830-000.  O srº Emerson, secretário executivo do comitê, inicia a reunião dando boas- 

vindas a todos. Após verificação positiva do quórum, conforme lista de presença foi feita 

a leitura das justificativas para a ausência dos seguintes membros: Arilson (vice-

presidente do comitê), Leonardo Nardoto, Cleonice, Luis Fernando, Élton e Michel, 

representante do IFES. Além disso, destaca que duas pessoas avisaram a ausência por 

Whatsapp e não por e-mail, conforme preconiza o regimento interno. Desta forma, o 

Secretário Executivo desconsiderou as justificativas, concluindo os pontos 1 e 2 da 

pauta. O srº Emerson executa a leitura do ofício do CREA solicitando informações para o 

ingresso da instituição como membro do comitê. O srº Pedro Murilo, representante da 

AGERH sugere que responda sobre a existência da vaga de suplência. O srº Emerson 

passa para o item 4 da pauta: “Processo Continuado, Deliberação 06/2018 (comissão 

Emerson, Júlio, Sirlene e Pedro). Os integrantes da comissão informam a plenária sobre 

o processo eleitoral continuado.  O srº Emerson solicita a supressão do ponto 5: “Projeto 

Barraginhas- Petrobrás”, e item 6 da pauta: “Semana da água”- CIPE Rio Doce”. Em 

seguida, inicia a discussão do ponto 7 da pauta: Reunião Vídeoconferência”. O srº Júlio 

Noventa, membro titular e representante da CESAN expõe a necessidade de 

equipamentos sofisticados. O srº Alexandre Neves Mendonça, membro e representante 

do INCAPER, informa a pesquisa realizada sobre os meios disponíveis para execução 

de reunião por Vídeoconferência. A Plenária entende o Skype como o melhor meio de 

utilização para esta finalidade. O srº Pedro Murilo conscientiza a Plenária sobre a 

publicidade das reuniões por Vídeoconferência. O srº Emerson cita a necessidade de 

mudança no regimento, caso, haja esta nova realidade nas reunões do comitê. O srº 

Pedro Murilo sugere o envio da proposta de um novo artigo no regimento, englobando os 

núcleos e disposição técnica para as reuniões por Vídeoconferência. O srº Emerson 



passa para o item 8 da pauta: “Convocação dos membros para eleição da Diretoria, 

vaga em aberto (Presidência)” e efetua a leitura do regimento. A Plenária indica o srº 

Emerson para a presidência. O mesmo acha pertinente a discussão e nomeação com a 

presença do atual presidente, srº Arilson Luz Mendes. O srº Emerson solicita que os 

membros da sociedade civil se reúnam para indicar o secretário executivo. Após, a 

reunião a sociedade civil decide indicar o srº Luterking, como Secretário Executivo do 

CBH São Mateus, em seguida , o mesmo é empossado nos seis dias de feverreiro de 

dois mil e dezenove.  O srº Emerson passa para o ponto 9 da pauta: Encaminhamentos. 

A Plenária delibera que o evento de campo será realizado no dia 27/04/2019. Em 

seguida, é discutido o ponto 10 da pauta: Informes Gerais. O srº Emerson relata que já 

encaminhou um e-mail , informando as faltas  da ASSIPES (Associação de Irrigantes do 

Estado do Espírito Santo) nas reuniões. O mesmo informa que o comunicado possui 

mais de 30 dias, indo ao encontro do inciso §1º,  do artigo 36: “Caso não haja defesa por 

escrito referente ao comunicado de desligamento do membro no prazo de 30 (trinta) 

dias, a questão será levada à discussão e decisão do Plenário do CBH SÃO MATEUS-

ES”. O srº George suplente da CESAN se manifesta e sugere que seja realizada a troca 

entre a instituição de sua representação e a ASSIPES. O srº Alexandre Neves faz a 

leitura  atendendo o regimento interno, no inciso §2º, do artigo 36, referente ao 

desligamento da instituição titular e convocação da suplente. A Plenária discutiu as faltas 

da referida instituição, juntamente, com a análise do regimento interno e deliberou que 

este assunto será inserido em pauta na próxima reunião para decisão. O srº Pedro 

Murilo avisa sobre o andamento do “Projeto de Apoio à Implantação e Aperfeiçoamento 

de instrumentos  de Incentivo ao Uso Racional da água na Agricultura e à Autogestão 

Comunitária de Recursos Hídricos por Microbacia”, acordado entre FAPES, UFES e 

AGERH. Durante a reunião não foi discutido o ponto 3 da pauta: “Aprovação da ata da 

reunião anterior”. A reunião se encerrou às 11h30min. 
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