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Membros da Plenária presentes na reunião: Felipe Maia (INCAPER), Cristiano Elias 

Bastianelle (Prefeitura Municipal de Boa Esperança), Ermerson Rodrigues Machado (Prefeitura 

Municipal de Nova Venécia), Leonardo Jose Nardoto Conde (CEANC), Guilherme G. Coswosk 

(IFES-Campus de Nova Venécia), Lutherking Mendonça Bahia (Centro Cultural e Ambiental 

José Bahia), Maria Sirlene Baldo (ARSENOR), George Quinquim (ASSIPES), Orlando Soares 

Dias (PETROBRAS), Arilson Luz Mendes (SAAE-São Mateus), Victor Augusto Gomes 

(SINDROCHAS), Dayvison Eustáquio Vilaça (Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco). 

 

CONTEÚDO DA REUNIÃO 

 

Aos quatro dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 

minutos, ocorreu a Reunião Ordinária dos membros do CBH São Mateus/ES, no IFES 

Campus Nova Venécia, prédio acadêmico 01, sala 01, localizado na Rod. Miguel Curry 

Carneiro (BR-381) 799, Bairro Santa Luzia. Os pontos de pauta foram: 1) Abertura da sessão 

e verificação de quórum; 2) Faltas justificadas, aprovação pela plenária; 3) Aprovação da ata 

anterior; 4) Alinhamento do Comitê de Desenvolvimento Regional, com CBH Rio São Mateus 

(requerente IFES Campus Nova Venécia); 5) Apreciação e entendimento da Resolução 

Normativa ANEEL 800/2017; 6) Contaminação do afluente braço norte Rio São Mateus em 

Nova Módica- MG; 7) Desligamento Agricultura Forte (defesa); 8) Expedição, solicitação 

Ofício (Petrobras); 9) Plano de trabalho exercício 2020; 10) Calendário de reuniões 2020; 

11) Informações sobre ENCOB (Arilson e Emerson); 12) Encaminhamentos; 13) informes 

Gerais. O Sr. Ermerson Rodrigues Machado, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Mateus inicia a reunião informando a existência de quórum. Item 1 da pauta. Em 

seguida, relata as faltas justificadas dos membros Luiz Fernando Duboc (UFES), Alenir da 

Conceição Avelar (Cáritas Diocesana), Josete Pertel (Multivix São Mateus), Thiago Motta 

Nunes (Instituto Vale do Cricaré), Arilson da Luz Mendes (SAAE de São Mateus) e Júlio 

Noventa (CESAN). O Colegiado aprova as faltas justificadas dos membros. Item 2. Após a 

contribuição do Sr. Orlando Soares, a Plenária aprova a ata da reunião anterior por 

unanimidade. Item 3. O presidente do comitê solicita a inversão de pauta, e insere o item 



“aprovação do Relatório de Atividades 2019” para ser abordado nos encaminhamentos. Em 

seguida, apresenta a Resolução Normativa ANEEL 800/2017. O Sr. Felipe Maia, membro e 

representante do Incaper informa que a concessionária Santa Maria está aceitando o 

Certificado de Regularidade da AGERH. O mesmo esclarece que alguns usuários estão 

tendo que corrigir os Certificados de Regularidade devido ao equívoco de citarem barragem, 

quando a informação correta é poço. O Sr. Felipe Maia continua sua fala comunicando que 

estes Certificados estão sendo retificados para captação direta. A Srª Silvia Soares, 

representante institucional da AGERH no comitê, confirma a notícia sobre a concessionária 

Santa Maria. A mesma comunica que ainda não possui informações sobre a viabilização de 

Outorga definitiva para os produtores, e informa que o novo gerente do setor GERE 

(Gerência de Regulação) está se atualizando das demandas do setor. O Colegiado aprova 

o envio de um Ofício para a AGERH e a EDP Escelsa solicitando informações sobre o 

processo da Resolução Normativa ANEEL 800/2017. Item 5. O presidente do CBH informa 

que o secretário-executivo, Srº Lutherking Mendonça Bahia fez um Ofício tendo como 

assunto a denúncia do Srº Reinaldo sobre a contaminação do afluente braço norte Rio São 

Mateus. A Plenária delibera o encaminhamento do Ofício a Fundação Estadual de Meio 

Ambiente de Minas Gerais perguntando se a Entidade Estadual possui ciência do fato. Item 

6. O Srº Ermerson Machado lê o ofício encaminhado em outubro para a Agricultura Forte. 

Em seguida passa a palavra para o Srº Henrique Lubiana Lacerda, convidado para 

apresentar a defesa da instituição quanto as faltas em sucessivas reuniões. O Srº Henrique 

Lacerda destaca a importância da instituição para a gestão de recursos hídricos. O Sr. 

Leonardo José Nardoto, membro e representante do Clube de Engenheiros Agrônomos do 

Norte Capixaba (CEANC), menciona a necessidade de um movimento para a qualidade e 

produção de água e, expôs o seu apoio para o retorno da Agricultura Forte na posição de 

membro. A Srª Silvia Soares responde que o MOP possui uma ação que trabalha com a 

recuperação de nascentes, área de produção, que auxilia na solução desta demanda de 

produção de água. A mesma continua sua fala comunicando que dentro do Manual Operativo 

do CBH São Mateus possui a capacitação de técnicos municipais sobre a manutenção e 

conservação de estradas em áreas vicinais. A Plenária aprova a manutenção da participação 

da Agricultura Forte como membra do CBH São Mateus. O Sr. Ermerson Machado informa 

que o CBH enviará um e-mail para cada instituição que compõe o Comitê destacando a 

importância de participação nas reuniões do ano de 2020. Item 7. O Sr. Orlando Soares Dias, 

membro e representante da PETROBRAS, comunica que a sua instituição exigiu que o CBH 



encaminhe um ofício especificando os itens (número de carros, drone, bateria extra, 

filmagem com número de profissionais) necessários para a realização da expedição no rio 

São Mateus. Item 8. O presidente do Comitê passa a palavra para o Srº Anderson Rozeno 

Bozzetti Batista, Diretor-Geral do IFES campus Nova Venécia que, apresenta as decisões 

mais recentes do Conselho de Desenvolvimento Regional da Microrregião Noroeste, para 

buscar um alinhamento com o Plano de Bacia do CBH Rio São Mateus. O Srº Anderson 

Batista informa que esse conselho definiu em suas últimas reuniões que a questão hídrica 

seria a temática prioritária e que por isso gostaria de promover a integração com o CBH São 

Mateus. A Srª Silvia Soares complementa a fala do Srº Anderson relatando que agora é um 

momento de grande importância para o CBH São Mateus, pois, o comitê possui um Plano 

de Bacia com diagnóstico da questão hídrica e a proposição de ações a serem executadas 

para enfrentamento dos desafios existentes na região. A mesma continua sua fala 

informando que, o Comitê precisa olhar para este Plano e, tentar extrair algo pertinente para 

levar para este Conselho de Desenvolvimento Regional. A Srª Silvia Soares também afirma 

que a função do Comitê é articular com as entidades intervenientes, para assim, trazer 

recursos para a execução das metas e ações previstas no Plano de Bacia. O Srº Anderson 

Batista comunica que a próxima reunião do Grupo de Planejamento será dia 21/01/2020. 

Item 4. O Sr. Ermerson Machado expõe seu relato do ENCOB e informa que em 2020 será 

no Paraná. Item 11. A Plenária delibera o Calendário de reuniões do ano de 2020. Item 10. 

O presidente do Comitê discute com o Colegiado o Plano de Trabalho 2020. A Srª Sílvia 

Batista informa que o Plano de Trabalho deve estar à luz do Plano de Bacia. A Plenária 

aprova o Plano de trabalho 2020. Item 9. O presidente do comitê comunica que foram 

aprovados os seguintes encaminhamentos: Aprovação do Grupo de Trabalho composto por 

George, Guilherme, Silvia para enviar as ações para o Conselho de Desenvolvimento 

Regional. A Srª Silvia Soares ressalta que a ação que o CBH São Mateus deve levar ao 

conselho de Desenvolvimento Regional deve estar em consonância com o que está no Plano 

de Bacia. A Plenária decide que o grupo discuta estes temas e traga para a próxima reunião. 

Item 12.  Realizada a leitura do “Relatório de Atividades 2019”, sendo aprovado pela plenária. 

O Sr. Lutherking Mendonça Bahia, membro, representante do Centro Cultural e Ambiental 

José Bahia e secretário-executivo do CBH São Mateus, comunica que a instituição Cáritas 

Diocesana enviará um novo representante para substituição de Alenir. O Sr. Ermerson 

Machado explica ao Colegiado a importância do Plano de Bacia e o MOP. A representante 

institucional da AGERH complementa a fala do Sr. Ermerson comunicando que quando o 



comitê não possuía Plano, as pautas de reuniões eram mais livres, com o Plano o comitê 

deve se debruçar nas ações nele previstas, deve se pautar nelas. Item 13. A reunião se 

encerrou às 12h05min. Finalizada a pauta, o Presidente agradeceu a participação de todos, 

encerrando a reunião, cuja Ata foi lavrada 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.  

 

__________________________ 

Ermerson 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 

Enviar Ofício para a AGERH e EDP Escelsa 
solicitando informações sobre o processo da 
Resolução Normativa ANEEL 800/2017 

Diretoria Início do ano de 
2020 

Enviar e-mail para cada instituição membra do CBH 
destacando a importância da participação nas 
reuniões durante o ano de 2020. 

Diretoria Início do ano de 
2020 

Encaminhar minuta de Ofício a Diretoria do comitê 
solicitando a Petrobrás os itens para a realização da 
expedição no rio São Mateus, em março de 2020. 

Orlando Início do ano de 
2020 

Encaminhar Ofício para a Fundação Estadual de 
Meio Ambiente de Minas Gerais perguntando se a 

Diretoria Início do ano de 
2020 



Entidade Estadual possui ciência da denúncia do Sr. 
Reinaldo. 
 

 


