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CONTEÚDO DA REUNIÃO 

 

Aos doze dias do mês de junho, 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 Machado, presidente do comitê, inicia a reunião dando boas- vindas 

a todos e confirma o quórum na reunião, conforme lista de presença. O mesmo apresenta 

o item 4 da pauta e comunica a falta justificada via e-mail do comitê do membro Michel de 

Oliveira dos Santos (IFES-Campus São Mateus) na reunião do dia 03/04/2019. Dando 

prosseguimento, informa que os membros Arilson da Luz Mendes (SAAE de São Mateus), 

Luis Fernando Duboc (UFES), Felipe  Maia (INCAPER), Orlando Soares Dias 

(PETROBRAS), Michel de Oliveira dos Santos (IFES-Campus São Mateus) e Dayvison 

Eustáquio Vilaça (Prefeitura de Barra de São Francisco) justificaram a falta na presente 

reunião. A Plenária acata as faltas justificadas dos membros citados para as reuniões do 

dia 03/04/2019 e 12/06/2019. Em seguida, após algumas ressalvas, o Colegiado aprova a 

ata da reunião realizada em 03/04/2019, atendendo ao item 3 da pauta. O presidente do 

comitê empossa os novos representantes da Plenária:  Guilherme Gonçalves, IFES/Nova 

Venécia e Daniel Prado Araujo, IDAF. Felipe Brandão, representante da AGERH apresenta 

um resumo do Plano de Bacia e Enquadramento da área de abrangência do CBH São 

Mateus. Julio Noventa, representante da CESAN, membro do comitê sinaliza que os dados 

sobre saneamento de água, voltadas para a CESAN, SAAE’s e outras concessionárias de 

água estão incorretos nos Planos de Bacia e Enquadramento do CBH São Mateus. Felipe 

Brandão informa que a AGERH está ciente. Além disso está sendo dialogado internamente 

a criação de uma errata, ou outro documento que corrija este dado. Após alguns 

questionamentos, a Plenária aprova sem ressalvas o Plano de Recursos Hídricos e 

Enquadramento. Emerson solicita a supressão de pauta do item 6, devido a ausência do 

representante Thiago para apresentar o projeto Pró-Restaura. O presidente do comitê 

passa para o item 7 da pauta e lê o Ofício 01/2019, do Sr. Agnaldo Engenharia, solicitando 

a intervenção do comitê junto a ANA, quanto ao deferimento do processo de Outorga. O 



Sr. George Quinquim Sossai, membro do comitê, representante da Agricultura Forte; Pedro 

Murilo da Silva, representante da AGERH e Luther King Mendonça, Secretário Executivo 

do CBH sugerem que o comitê solicite, via ofício, os projetos de irrigação ao Sr. Agnaldo 

Engenharia. Em seguida, o CBH instituir uma comissão para conhecer os processos de 

Outorga e os projetos de irrigação, citados no Ofício 001/2019. Desta forma, a comissão 

analisará a possibilidade do comitê apoiar os produtores para o andamento dos processos, 

visando a obtenção de Outorga. A Plenária aprova a instituição da comissão composta por 

George Quinquim Sossai e Luther King Mendonça. Emerson apresenta o Ofício 002/2019, 

da ASSIPES, relativo ao recurso de desligamento da instituição como membro do comitê e 

a indicação do Sr. George Quinquim Sossai no papel de representante. O Colegiado 

analisa o documento e o fato de George Quinquim exercer a representação da Agricultura 

Forte no comitê de Bacia. Pedro Murilo solicita a inclusão em ata que foi enviado 

comunicado para o sindicato, ASSIPES dentro do período regimental, informando a sua 

ausência. Contudo, o Sindicato não respondeu o comunicado. Diante dos argumentos 

expostos, a Plenária aprova o desligamento da instituição. O Colegiado também delibera a 

data de 21/09/2019 (sábado) para a realização do Dia de Campo. Emerson informa o 

calendário do ENECOB 2019, a ser realizado em 27/06/2019, no auditório da Rede Gazeta, 

atendendo ao item 10 da pauta. O presidente do comitê esclarece a Plenária sobre a lei 

171/2019, do deputado Adilson Espíndula. Em seguida, informa que o Fórum Capixaba já 

protocolou um Ofício solicitando ao governador que não sancione a lei. A reunião se 

encerrou às 13h17min. 

 

 

__________________________ 

Emerson Rodrigues Machado 

Presidente do CBH São Mateus 

 

 

 

 ____________________________ 

Luther King Mendonça 

Secretário Executivo do CBH São Mateus 



 

 

PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS 

Ações Responsável Prazos 

Solicitar via ofício os projetos de irrigação do Sr. 
Agnaldo Engenharia; 

Diretoria  

Conhecer os processos de Outorga e os projetos de 
irrigação, citados no Ofício 001/2019, do Sr. Agnaldo 
Engenharia. 

Comissão (George 
Quinquim Sossai e 
Luther King 
Mendonça) 

 

 

 

 


