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CONTEÚDO DA REUNIÃO 

 

Aos três dias do mês de  abril, do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se 

em Reunião 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, presidente do comitê, inicia a reunião dando boas- vindas a todos. O 

mesmo comunica que a Srª Cleonice, representante do IDAF não participará mais do CBH 

e a instituição fará a indicação de outro representante. Em seguida, realiza a verificação e 

confirmação do quórum, conforme lista de presença atendendo ao item 1 da pauta. 

Emerson apresenta o ponto 2 da pauta e solicita que seja feita uma ressalva a respeito das 

faltas justificadas. Na qual serão pautadas na próxima reunião para aprovação da Plenária, 

devido a Diretoria não teve tempo hábil para efetuar o levantamento por e-mail. Emerson 

solicita a supressão de pauta do item 4, devido a deliberação 006/2018 já constar no site 

da AGERH. O mesmo apresenta o item 3 da pauta. Desta forma, pergunta se todos 

receberam a ata da reunião anterior, dois membros respondem que não. Após, a Plenária 

aprova a ata da reunião Ordinária do dia 06/02/2019 por maioria de votos. O Sr. Thiago 

Beloti Silva, representante da WRI toma a palavra e apresenta o item 5 da pauta sobre o 

programa Pró-Restaura, da WRI. Emerson efetua a inversão de pauta e apresenta o ponto 

12 da pauta e esclarece que os cursos de capacitação tem sido discutido no Fórum 

Capixaba.O Sr. Júlio Noventa, membro do CBH, representante da CESAN solicita que os 

certificados dos cursos de capacitação realizados pelos membros em 2018 sejam 

entregues para inserir no Programa Procomitês. Além disso, informa a Plenária sobre o 

andamento do programa e  a necessidade de dados dos membros da Plenária para 

atualização no Sistema CINCO. O presidente do comitê cita o item 6 da pauta e solicita a 

aplicabilidade do Regimento Interno, a respeito das faltas do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São Mateus  e a ASSIPES. A plenária delibera que será feito um ofício 

informando as faltas e o desligamento da entidade, em seguida, haverá a espera de 30 

dias para a defesa da instituição, conforme preconiza o regimento interno do comitê. O Sr. 

Pedro Murilo, representante da AGERH conscientiza a Plenária que as justificativas da 



instituição faltante nas reuniões devem ser aprovadas pelo colegiado. Emerson informa 

que o Plano de Bacias do rio São Mateus foi entregue no evento do dia 22/03/2019, no 

Palácio Anchieta, atendendo ao item 7 da pauta. Porém não estava completo. Por isso não 

foi encaminhado para a Plenária. Pedro Murilo avisa que o Plano de Enquadramento já 

está disponível no site da AGERH e deve ser aprovado pela Plenária. A Plenária aprova a 

criação do GT para o Plano de Bacias do rio São Mateus, a saber: Júlio e Arilson, 

atendendo o item 8 da pauta. A Plenária decide que o almoço para o dia de campo, dia 

27/04  será feito um orçamento e dividido entre os presentes, atendendo ao item 9 da pauta. 

Júlio apresenta o item 10 da pauta e relata que nas instituições é contratada uma empresa 

e o CBH não dispõe deste dinheiro. Além disso expõe as dificuldades para tornar essas 

reuniões públicas. A Plenária delibera que a discussão deste assunto fique para outro 

momento. Emerson cita o ponto 11 da pauta e relata que o cronograma do Plano de 

Trabalho 2019 não está sendo cumprido. Neste sentido, informa que o terceiro encontro 

entre os CBH’s de Minas Gerais e Espírito Santo foi remarcado para o dia 04 de setembro. 

Emerson cita o ponto 13 da pauta e vê a necessidade do comitê estar mais próximo da 

sociedade. A Plenária aprova que seja feito um documento para solicitar a criação de um 

vídeo para ser divulgado a sociedade. Emerson informa os encaminhamentos, item 14, 

após, item 15 da pauta. O mesmo também traz esclarecimentos sobre o ENCOB e 

ENECOB. Pedro Murilo informa sobre a nova estrutura Organizacional da AGERH. 

Emerson relata que ocorreu o pedido do CREA em tornar-se membro do comitê. Pedro 

Murilo e Júlio informam que a instituição pode se increver, através do edital Continuado  

para cadastro de reserva. A reunião se encerrou às 12h17min. 
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