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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM  
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e treze, no salão da ETE de Coronel 

Borges situada no município de Cachoeiro de Itapemirim, o presidente do CBH Itapemirim 

Paulo César da Silva Torres agradeceu a presença de todos e deu início a reunião. O novo 

secretário executivo Enaldo Moura dos Santos saudou a todos e fez sua apresentação e 

em seguida foi feita a leitura dos pontos de pauta, tendo como primeiro ponto a aprovação 

da ata da reunião antecedente. O presidente do CBHRI perguntou aos conselheiros se 

havia a necessidade de fazer a leitura da ata anterior, a maioria afirmou que sim então foi 

realizada a leitura, a Sra. Isabela Zotelle Destefani representante da Santa Fé Energia S.A, 

protestou respeito do trecho da ”Apresentação sobre PCH São João – IEMA” que dizia a 

respeito do Bloom de macrofitas no reservatório da PCH São João, então o Sr. Paulo 

Cesar sugeriu um ponto de pauta para retração na próxima reunião, a ata foi aprovada 

pelos membros presentes. O próximo ponto foi à apresentação dos novos membros do 

CBH- Itapemirim, o Sr. Enaldo apresentou-se e colocou a si mesmo e a secretaria de meio 

ambiente de Castelo a disposição do CBH- Itapemirim, a Sra. Carmen Motta Guerra e o Sr. 

Julio Glauco P. da Silva do Saae de Itapemirim assumirão em substituição da Sra. Miria 

Márcia da Silva Assad e enviaram lembranças em nome de Seu Diretor que lamentava por 

não está presente na reunião, o Sr. Lucas de Jesus se apresentou como representante da 

Usina Paineiras, Sra. Kamila Machado Fassarella apresentou-se como representante do 

INCAPER, o secretário de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim Sr. Gustavo Coelho 

apresentou-se e colocou a disposição para ajudar a sua secretaria, o Sr. Jailson Corrêa da 

Silva apresentou-se como suplente da Secretaria de Meio Ambiente de Venda Nova Do 

Imigrante. Seguindo a reunião a Sra. Euzeni Santos representante do IEMA pediu a 

palavra e solicitou a lista dos novos membros do CBHRI, a Sra. Vera Lúcia Paz, 

representante do Tramirim, fez uma observação lembrando o regimento interno seus 

procedimentos, Sra. Elzeni solicitou a adequação do regimento interno a lei federal e a lei 

estadual citando-as e rever as regras sobre o mandato da diretoria pra que a mudança de 

mandato do poder público não o limite, a Sra. Elzeni também levantou como ponto de 

discussão o número de membros, a Sra. Vera afirmou que se deve manter o numero de 54 

membros, a Sra. Elzeni completou dizendo que o quorum deveria ser considerado apenas 
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para as vagas preenchidas uma vez que nem todas as vagas estão completas, O 

Presidente Paulo César declarou que as vagas em branco serão preenchidas em breve. O 

Sr. Paulo César levantou o tema “Fórum Estadual de Bacias” para a definição dos 

membros que irão participar de agora em diante e questionou quem gostaria de se 

voluntariar, a Sra. Elzeni pediu a palavra e explicou que o Fórum Capixaba e a união dos 

CBHs e por indicação cada comitê envia três membros e os cargos de diretoria do Fórum 

ficam a cargo do mesmo, se colocaram a voluntários o Saae de Itapemirim, o Sr. Gustavo 

Coelho e o Sindirochas. Seguindo com a pauta o Sr. Paulo César abriu espaço para a Sra. 

Ana Carolina da Rede Gazeta falar sobre o Prêmio Gazeta para boas práticas voltadas ao 

rio Itapemirim, a Sra. Vera disse que o CBHRI estará sempre receptivo a esse tipo de 

atitude quando lhe for pedido ajuda, então foi aberta uma votação para a escolha dos 

jurados da premiação, nenhum dos conselheiros presentes foi voluntário a júri, foi sugerido 

que o júri seja composto de técnicos de órgãos externos ao comitê, o Presidente Paulo 

Cesar lamentou que os conselheiros preferissem que o julgamento da premiação ficasse a 

critério de órgãos externos ao CBHRI, o Sr. Valério pediu a palavra e disse que para o 

projeto do ano que vem deverão ser preparados cartazes para a divulgação com 

antecedência de três meses ao início das inscrições para o projeto, e que os nomes das 

categorias deverão ser alterados para que fique bem simples o entendimento de onde se 

encaixa, ele disse ainda que a divulgação tem o intuito despertar novas iniciativas, A Sra. 

Vera pediu a palavra e disse que é necessário pré-definir as categorias no próximo ano 

para que haja melhor colocação e entendimento do participante e dos jurados. A Sra. 

Euzeni pediu a palavra e disse que tinha três assuntos para tratar com os membros o 

primeiro era em relação à transparência das reuniões e que ela tomou à iniciativa de 

escâner as atas das reuniões 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª e disponibilizar os arquivos ao 

público através do site do IEMA, o segundo assunto que a Sra. Euzeni abordou foi o 

processo eleitoral, colocando a si em disposição para ajudar, e o terceiro assunto foi o 

PDL, que segundo a Sra. Euzeni já está concluído e foi enviado ao Banco Mundial para 

pleitear verba, ela continuou dizendo que o repasse do dinheiro do fundágua não foi feito e 

que dos oito comitês do Espírito Santo apenas o comitê de São Mateus deu entrada com 

um projeto e que o Ministério público questionou o IEMA a respeito das respostas dos 

CBHs e o IEMA não teve uma resposta concreta a oferecer, o Presidente Paulo Cesar 

lembrou a todos que o edital ainda está aberto, a Sra. Euzeni ofereceu uma proposta em 
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nome do IEMA da criação de uma Agencia de bacia que receba todos os recursos e 

repasse os oito CBHs que terão sede instalada e funcionários contratados e fiscalizados 

pela Agencia, e a função da secretaria executiva fica a critério da Agencia de Bacia que 

por sua vez será fiscalizada e controlada pelo IEMA e pelo Fundágua, a Sra. Vera pediu a 

palavra e disse achar necessária a formação de uma câmara técnica e que ela 

compreende a proposta mas vê esse fato como uma chance de reverter o processo e 

sugeriu por fim colocar em votação a criação de uma câmara técnica para auxiliar a 

secretaria executiva, apenas a Sra. Vera se candidatou a participar, então a Sra. Vera 

sugeriu para ponto de para a próxima reunião a escolha de uma metodologia de ajuda a 

secretaria executiva. O Sr. Sebastião disse que o próximo edital do Fundágua sairá em 

três ou quatro meses e nele será obrigatória a criação da agencia de bacia. O Presidente 

Paulo Cesar Silva Torres agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião convidando 

os conselheiros para um lanche , e eu Enaldo Moura dos Santos lavrei esta Ata e assino 

com os demais presentes. 

 

      


