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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 1 
DO RIO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE/ES. 2 
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2017, às 09h00min, foi iniciada a décima 3 
reunião ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Barra Seca e Foz do 4 
Rio Doce/ES CBH-BSFRD, nas dependências do auditório da Superintendência 5 

Regional de Educação, localizada na Rua Capitão Jose Maria, s/n, Bairro Araçá, 6 
Linhares-ES. A presidente do CBH-BSFRD Srª Dolores Colle, fez a abertura da 7 
reunião saudando os membros e convidados presentes, solicitando uma breve 8 
apresentação individual, seguindo a verificação do quórum e aprovação da Ata da 9ª 9 
RO de Sooretama/ES por unanimidade. A Srª Dolores Colle informou sobre a nova 10 

composição da diretoria sendo Jonas Chequetto como Vice Presidente, Marcos 11 
Antônio de Lima como Secretaria Executiva e Dolores Colle como Presidente. 12 

Dolores comunicou a impossibilidade de participação de alguns membros 13 
justificando as ausências dos mesmos sendo eles: Deivid Manzoli, Emerson 14 
Machado, Eder Loss Vaccari, Reinaldo Mafezoni, Edinara Boninsenha, seguindo a 15 
leitura da pauta onde foi suprimido o ponto V - Apresentação Prô-Comitê, a qual seria 16 

realizada por um membro da AGERH, que não pode comparecer a nossa reunião 17 
por esta em Brasília em um curso de Educação Ambiental. Dolores solicitou a 18 

inserção de dois pontos de pauta sendo: Uma Apresentação dos Projetos do CBH-19 
Doce realizada pela equipe do IBIO e o Processo Eleitoral Complementar, seguindo 20 
a ordem da pauta foi realizada pela Luiza Nunes da Fundação Renova uma 21 

apresentação dos projetos de recuperação implantados na bacia do Rio Doce através da 22 
fundação, a equipe da Renova se comprometeu acompanhar o comitê para melhor 23 

entendimento e interação junto ao colegiado. Seguindo ao próximo ponto de pauta a 24 
recomposição da CTPP. Juliana Vilella enfatizou que para ser representante nas 25 

câmaras técnicas não necessariamente teria que ter uma cadeira no colegiado 26 
podendo ser por indicação de algum membro. Ficando assim composta a CTPP, 27 
pelo segmento do Poder Público Executivo Ramon Bonomo e José Dioenis, pelo 28 

segmento Usuários de Recursos Hídricos Fabiano Rangel e Selso Brioschi, pelo 29 
segmento da Sociedade Civil Organizada Marco Menegaz e Carlos Sangalia, com 30 

apoio do IBIO. A composição da CTIL ficou assim definida, pelo segmento do Poder 31 
Público Executivo, Bernardo Rodrigues, Eliton Lima e ou Deivid Manzoli, pelo 32 
segmento Usuários de Recursos Hídricos, Elson Amaral e Ednara Boninsenha, pelo 33 

segmento da Sociedade Civil Sheyla Rosse e Francisco Carvalho, sendo que ficou 34 
de confirmar com os membros que não estavam presentes e foram inseridos na 35 

composição sendo eles Deivid, Ednara e Francisco e após o processo eleitoral 36 
complementar poderá ser redefinido. As definições de coordenador e relator das 37 

câmaras serão definidas na primeira reunião do grupo. Dolores informou que o 38 
comitê está sem estagiária, solicitando remanejo do recurso para outros fins, o que 39 
será debatido em uma reunião da diretoria e apresentado ao colegiado na próxima 40 
reunião. Dolores informou ao colegiado sobre o Processo Eleitoral Complementar 41 
onde foi composta nova comissão assim sendo Marco Menegaz, Eliton Lima, Selso 42 

Brioschi, Marcos Lima e Elson Amaral com o suporte do Pedro Murilo da AGERH. 43 
Avançando para o próximo ponto foi realizada pela Juliana Vilella uma apresentação 44 

do IBIO sobre o contrato de gestão e delegação da agencia, seguindo foi 45 
apresentada a Deliberação 55/2017 do CBH-Doce, que rege as normas para as 46 
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despesas dos comitês tais como lanches, solicitação de diária, locação de veículo, 47 
passagem aéreas, dentre outras regras e critérios estabelecidas pela DR 55. Juliana 48 
informou que o site do Barra Seca está em fase final de criação e tão logo estará 49 
liberado e que a página do face está disponível para que os membros possam 50 
divulgar para todos assim trazendo mais visibilidade para o comitê. Passando para o 51 

próximo ponto de pauta Apresentação dos recursos, programas e ações priorizados no 52 
PAP 2016/2020 para a UGRH São José, devido à extensão das apresentações este ponto 53 
de pauta foi indicado a ser apresentado na reunião da CTPP conjunta com o CBH- Pontões 54 
as 13h30min no mesmo local.  Não havendo outros assuntos em pauta a presidente 55 
Dolores Colle finalizou a reunião às 12h30min, e assim eu Sheyla Dantas Rosse de 56 

Souza finalizo esta ata.        57 
 58 
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