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Membros da plenária presente na reunião: Ermerson Rodrigues Machado (Prefeitura Municipal de Nova
Venécia); Maria Sirlene Baldo ( ASSENOR); Luiz Fernando Duboc da Silva ( UFES); George Quimquim
Sossai( Agricultura Forte); Arilson da Luz Mendes ( SAAE); Julio Noventa Dalmasio ( CESAN- Companhia
Espírito Santense de Saneamento); Eltton Milanez ( VENEZA- Cooperativa Agropecuária do Norte do
Espírito Santo); Cleunice Ferreira Pimenta ( IDAF); Michel de Oliveira dos Santos (IFES); Alexandre Neves
Mendonça ( INCAPER); Cristiano Elias Bastianeli (Prefeitura de Boa Esperança); Metheus Lourenço (
ASSIPES); Orlando Soares Dias ( Petrobras).
Participantes: Tatyana Gomes Silva(UFES/CEUNES); Debora Ferreira Machado ( UFES/CEUNES); Regina
Célia Freire de Sousa ( AGERH); Silvia Batista Soares ( AGERH/GERE); Pedro Murilo Silva Andrade
(AGERH).
CONTEÚDO DA REUNIÃO

A reunião se iniciou as 08h35min, atingindo quórum de 13 (treze) membros da plenária, sendo 07
(sete) titulares e 06 (seis) suplentes. O Presidente interino Arilson deu as boas vindas aos
presentes. Os pontos de pauta foram: 1) Abertura da sessão e verificação de quórum; 2) Faltas
Justificadas com aprovação pela plenária; 3) Aprovação da Ata anterior; 4) Calendário 2019; 5)
Abertura processo eleitoral continuado para preenchimento de vagas em aberto 6) Plano de
Ações; 7) Convocação dos membros para eleição da diretoria, vaga em aberto (Presidência); 8)
Adiamento dia de campo, propriedade de George Quimquim; 9) Encaminhamentos; 10) Informes
Gerais. Arilson inicia agradecendo ao membro Eltton Milanez pela hospitalidade dada através da
empresa Veneza, em proporcionar ao comitê conhecimentos relacionada à visita de toda sua
área fabril. Arilson aproveita do momento e faz uma explanação de ações importantes que o
comitê estará à frente no decorrer do ano de 2019, no tocante o Plano de Recursos Hídricos que
deverá ser aprovado por este comitê e das suas responsabilidades dos cumprimentos de suas
etapas, ainda sobre Procomitês, encontro do Comitê Federal, das ações, divulgação do comitê
para a sociedade, expedição e plano de ações. Dando sequencia aos pontos de pauta
supramencionados item 2. Apresentarão falta justificada Dayvison Eutáqui Vilaça, Victor Augusto
Gomes Turbino Tonaco e Lutherking Mendonça Bahia, aprovadas justificativas por todos da
plenária 3. Ata aprovada anteriormente por todos e, sem resalvas por unanimidade item 4. Foi
proposto calendário anual com as datas que possivelmente ocorrerão às reuniões ordinárias, do
qual será encaminhado para todos os membros e para AGERH para publicação. Neste mesmo
item tratamos e elegemos uma comissão composta por Michel, Julio, Alexandre, Orlando e Pedro
para trabalharem as alterações do regimento interno e buscarem a plataforma ideal e legal de
algumas reuniões ordinárias e extraordinárias ocorrerem por videoconferência, ficando o prazo
estipulado de abril de 2019, a apresentarem os resultados. 5. Pedro opinou que o processo
eleitoral continuado siga as mesmas regras do processo anterior seguindo os moldes da
Deliberação Nº 003/2018, acompanhada pela mesma comissão composta por Ermerson, Sirlene
e Julio, dessa comissão deverá sair o calendário, critérios e publicação. Foi deliberado que esta
comissão tem autonomia em fazer toda tramitação do processo eleitoral com data limite até 15
de janeiro de 2019. 6. Revisamos todo plano de ações anual para 2019, seguido de cronograma
das atividades anuais do comitê, (em anexo) com ênfase ao encontro dos comitês ES/MG a
acontecer em Barra de São Francisco a ocorrer no mês de dezembro do corrente ano de 2019.
Outra data lembrada se faz no dia do Rio São Mateus pelas leis sancionadas em seus
municípios componentes da bacia, prepondo Arilson que se alie saúde, ciclismo e recuperação
ambiental, formada comissão por Arilson, George e Cristiano para apresentarem algo para
comemoração da data em epigrafe. 7. Arilson frisou a importância da participação dos membros
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do seguimento Sociedade Civil que na reunião só estava presente Maria Sirlene Baldo,
contrastando diretamente em prejudicar a indicação de um membro deste seguimento para
concorrer à eleição a presidência. Registra se neste documento que não e intenção do
presidente interino protelar a eleição da presidência, sim, dar transparência e representação para
o processo ocorra da forma mais democrática possível. Atentou-se a oficiar a entidade sociedade
civil do Clube dos Engenheiros e Agrônomos do Norte Capixaba – CEANC, a indicarem um novo
representante. Item 8. Foram expostas as necessidades de cancelamento do dia de campo que
ocorreria em 08/12/18, em face de previsões meteorológicas e que de fato se confirmou
prejudicar os trabalhos pretendidos, sejam preparo da área e deslocamento ate o local, ficando
acordada a data de 20/04/19, respeitando o que já fora aprovado em atas anteriores. Foi
solicitado por Pedro ponto de pauta, apresentado pela servidora da AGERH Silvia Batista Soares
o projeto de apoio a implantação e aperfeiçoamento de instrumento a incentivos a duas
microbacias, sendo uma delas a do refrigério propondo uso de ferramentas como Irrigâmetro,
Sensores de Umidade do Solo, Estações Metrológicas e Integração com SAD(réguas virtuais).
Finalizada a pauta, o Presidente agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião, cuja
Ata foi lavrada e encerrada por mim, Ermerson Rodrigues Machado, sendo lida e aprovada, será
assinada pela diretoria do CBH São Mateus/ES.

_______________________
ARILSON DA LUZ MENDES
PRESIDENTE (INTERINO)

_______________________________
ERMERSON RODRIGUES MACHADO
SECRETÁRIO EXECUTIVO
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