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Membros da Plenária presentes na reunião: Michel de Oliveira dos Santos (IFES, Campus 

São Mateus), Felipe Maia (INCAPER), Emerson Rodrigues Machado (Prefeitura Municipal de 

Nova Venécia), Guilherme G. Coswsk (IFES-Campus de Nova Venécia), Lutherking Mendonça 

Bahia (Centro Cultural e Ambiental José Bahia), Leonardo Jose N. Conde (Clube dos 

Engenheiros Agrônomos do Norte Capixaba), Josete Pertel (Multivix São Mateus), Maria 

Sirlene Baldo (ASSENOR), Júlio Noventa Dalmázio (CESAN), Arilson da Luz Mendes (SAAE 

de São Mateus), Victor Augusto G. Turbino Tonaco (Sindrochas), George Quinquim               

Sossai (ASSIPES). 

 
CONTEÚDO DA REUNIÃO 

 
 Aos sete dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, ocorreu 

a Reunião Ordinária dos membros do CBH São Mateus/ES, no auditório da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) CESAN de Nova Venécia, localizada na rodovia BR 381, 

Nova Venécia-ES. Os pontos de pauta foram: 1) Abertura da sessão e verificação de 

quórum; 2) Faltas justificadas, aprovação pela plenária; 3) Visita a estação de tratamento 

de esgoto (ETE); 4) Nomeação de novos representantes da ASSIPES e Agricultura Forte; 

5) Apreciação da resposta ao ofício ANA/Agnaldo Engenharia; 6) Apresentação do 

projeto Pró-Restaura; 7) Definição dia de Campo na propriedade de George Quinquim; 

8) Estado hidrológico atual da Bacia do Rio São Mateus; 9) Capacitação da plenária do 

comitê da Bacia do Rio São Mateus/Itaúnas, Manuais Operativos (MOP) de Planos de 

Bacias; 10) ENCOB 2019; 11) Expedição Bacia do Rio São Mateus; 12) Apresentação 

Relatório anual de Certificação 2019 - Procomitês (Sílvia); 13) Encaminhamentos; 14) 

informes Gerais. O Sr. Emerson Rodrigues Machado, presidente do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Mateus inicia a reunião agradecendo o espaço sedido pela 

CESAN e a visita técnica a ETE de Nova Venécia. Item 3 da pauta. Em seguida, solicita 

a inclusão como ponto de pauta a aprovação da ata da reunião Ordinária de 12/06/2019. 

O Colegiado aprova a ata da reunião de 12/06/2019. O presidente do CBH comunica o 

quórum positivo, com a presença de 12 (doze) membros da plenária, sendo 06 (seis) 

titulares e 06 (seis) suplentes e  cita as faltas justificadas dos membros Luiz Fernando 



Duboc (UFES), Deyvisson Eustáquio Vilaça (Prefeitura Municipal de Barra de São 

Francisco), Welington Secundino (Sindicato Rural de São Mateus), Daniel P. Araujo 

(IDAF), Alenir da Conceição Avelar (Cáritas Diocesana de São Mateus) e Orlando Soares 

Dias (PETROBRÁS). Item 1 e 2 da pauta.  A Plenária delibera as faltas justificadas. O Sr. 

Pedro Murilo da Silva, convidado e representante da AGERH destaca a ausência do Sr. 

Elton Milanez, representante da Veneza nas reuniões. O Sr. Arilson da Luz Mendes, vice-

presidente do CBH sugere que o comitê entre em contato com a Veneza objetivando 

lembrá-los da importância de sua participação no comitê. O Colegiado aprova a sugestão 

do Sr. Arilson. O presidente do comitê empossa os novos membros Felipe Maia 

(INCAPER) e George Quinquim  (ASSIPES) e salienta que a instituição Agricultura Forte 

ainda não enviou um novo representante. Item 4 da pauta. O Sr. Emerson informa que o 

CBH entrou em contato com o Sr. Agnaldo Engenharia e o mesmo não encaminhou o 

projeto. Item 5. O presidente do CBH São Mateus lê o Ofício 01/2019, no qual o Sr. 

Agnaldo Engenharia solicita a intervenção do comitê junto a ANA, quanto ao deferimento 

do processo de Outorga.  O Sr. George Quinquim, membro e representante da ASSIPES 

pergunta a Arilson e Pedro Murilo, qual o papel do comitê diante do pleito do Sr. Agnaldo 

Engenharia. O Sr. Arilson responde que nos rios não federais o CBH pode dialogar com 

a AGERH e os rios federais é a ANA que responde. A Plenária delibera que a comissão 

(Lutherking, Pedro Murilo e George Quinquim) continue com o trabalho da demanda do 

Sr. Agnaldo para dar visibilidade ao comitê. O Sr. Pedro Murilo enfatiza que a AGERH 

não possui “perna” para executar o estudo para o Sr. Agnaldo Engenharia. O Sr. Emerson 

informa que a Srª Sílvia Batista Soares estará na comissão de acompanhamento a 

solicitação do Sr. Agnaldo Engenharia em substituição a Pedro Murilo, que não estará 

como representante da AGERH no comitê do Rio São Mateus. O Sr. Pedro Murilo solicita 

a inclusão em ata que a comissão se disponibilizou a auxiliar na demanda do Sr. Agnaldo 

Engenharia. Porém o mesmo não enviou o projeto, impossibilitando que a comissão 

continue com o apoio. O Sr. Thiago, representante da WRI apresenta o projeto Pró-

Restaura. Item 6. O Sr. Emerson relata o estado de alerta hidrológico da atual Bacia do 

rio São Mateus. Item 8. O Sr. Júlio Noventa, membro e representante da CESAN 

comunica que o rio São Mateus voltou para o estado hidrológico normal. O Sr. Emerson 

informa que a GPPA (Gerência de Planejamento Pesquisa e Apoio ao SIGERH) 

encaminhou um e-mail com a sugestão de data para a capacitação entre os CBH’s 

Itaúnas e São Mateus do MOP (Manual Operativo) dos Planos de Bacias. Item 9. O 



presidente do comitê convida a Srª Sílvia Batista Soares para conceder esclarecimentos 

sobre este evento. A mesma informa que a GPPA fará oficinas de capacitação para os 

MOP’s. O Sr. Emerson sugere que este evento seja concedido em um local mais 

acessível ao CBH São Mateus. A Srª Sílvia relata que o objetivo da Entidade Estadual é 

para atender os dois comitês. O Sr. Arilson sugere que esta capacitação seja concedida 

pela AGERH separadamente, devido a plenária do CBH Itaúnas estar mais “madura” que 

o CBH São Mateus. A Srª Sílvia salienta que este momento acontecerá. Contudo a 

capacitação que a AGERH tem a oferecer é com a união dos dois CBH’s. A Srª Sílvia 

informa que levará esta solicitação de capacitação separada entre os dois comitês para 

a equipe responsável. A mesma solicita que o CBH formalize este pedido. O Sr. Júlio 

apoia que esta capacitação seja dada em conjunto, devido a mudança de Plenária, tal 

como, o CBH São Mateus. A Plenária aprova o envio do Ofício a GPPA. O Sr. Emerson 

informa que a AGERH patrocinará o envio de um representante de cada comitê do 

Espírito santo ao ENCOB 2019. Item 10. Contudo, a Entidade Estadual ainda não 

confirmou e na reunião do Fórum espera-se que sejam concedidos esclarecimentos. O 

Sr. Arilson comunica a organização do projeto de expedição da Bacia do Rio São Mateus, 

de 18 a 22/11/2019. Item 11 da pauta. O mesmo informa que foi agendado o dia 

13/08/2019 para apresentar o projeto de expedição da Bacia do rio São Mateus, visando 

angariar patrocínio. Thiago sugere que o comitê apresente o projeto a WRI. O Sr. 

Emerson convida a gestora do contrato- Procomitês e Coordenadora da Coordenação de 

Programas e Projetos (COPPR), da AGERH, Srª Sílvia Batista Soares para apresentar o 

relatório anual de certificação - ciclo 2019, do programa. Item 12. O Sr. Júlio Noventa cita 

que o CBH São Mateus criará o Plano de Comunicação do comitê baseado no mesmo 

documento do CBH Rio Novo. O mesmo salienta a expectativa de aprovar o Plano de 

Comunicação na próxima reunião do comitê São Mateus. A Srª Sílvia relata que a 

AGERH entrará em contato com os comitês nos próximos dias para comunicar sobre o 

Plano de Comunicação único e solicita que o comitê aguarde. O Sr. Pedro Murilo 

apresenta a Srª Sílvia como a nova representante da AGERH no comitê. Item 14. O 

mesmo esclarece que a nova estruturação da AGERH trouxe estas mudanças. O Sr. 

Pedro Murilo agradece a todos do comitê São Mateus pelo aprendizado nestes dois anos 

como representante da AGERH. O presidente do comitê solicita a inclusão como ponto 

de pauta para a próxima reunião a apresentação da dissertação de Mestrado do 

professor Alexandre Facco. Item 13 da pauta. A Plenária delibera o dia de Campo na 



propriedade de George Quinquim para o dia 21/09/2019. Item 7 da pauta. A reunião se 

encerrou às 13h17min. Finalizada a pauta, o Presidente agradeceu a participação de todos, 

encerrando a reunião, cuja Ata foi lavrada e encerrada por mim, Regina Celia Freire de 

Sousa, contratada pela AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) para prestar apoio  

as Secretarias-Executivas de sete Comitês de Bacias Hidrográficas Capixabas sendo lida e 

aprovada, será assinada pela diretoria do CBH São Mateus/ES.  

 

 

__________________________ 

Emerson Rodrigues Machado 

Presidente do CBH São Mateus 

 

 

__________________________ 

Arilson da Luz Mendes 

Vice-Presidente do CBH São Mateus 

 

 

 ____________________________ 

Luther King Mendonça 

Secretário Executivo do CBH São Mateus 
 

 

 

 PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS 

Ações Responsável Prazos 

Encaminhar Ofício a Veneza lembrando da 
importância da instituição para o comitê e sua 
ausência nas reuniões.  

Secretário-Executivo  

Encaminhar Ofício a GPPA/AGERH solicitando que a 
capacitação do MOP dos Planos de Bacias não seja 
fornecida em conjunto com o CBH Itaúnas. 

Secretário-Executivo  

Incluir na pauta da próxima reunião a apresentação 
do professor Alexandre Facco 

Secretário-Executivo  

 

 


