
 

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 
 
Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 

no auditório da Câmara Municipal de Vargem Alta, no município de Vargem 

Alta, teve início à reunião, após a confirmação de quorum. O presidente do 

CBHRI, Paulo Torres, deu boas vindas aos membros presentes. Em seguida, 

comentou que a ata da reunião anterior tinha sido enviada por email a todos os 

membros, e perguntou se alguém tinha contribuições a fazer. Não tendo nada a 

acrescentar a ata da 24ª Reunião foi aprovada pela plenária. Logo após, o Sr 

Paulo passou a palavra ao Sr Otacílio Geraldo que sugeriu a apresentação de 

todos os presentes. Em seguida, Paulo Torres falou das transformações atuais 

com a criação da AGERH, e a dificuldade de contactar os técnicos devido ao 

processo de deslocamento dos funcionários do IEMA para a Agência. Paulo 

passou a palavra ao técnico do IEMA, Sr Wilson Ferreira esclareceu que 

devido a sua transferência para outro setor da AGERH não acompanhará o 

CBHRI e que na próxima reunião outro técnico será apresentado. Dando 

sequencia, Paulo expôs para membros o convite do Parque Estadual da 

Cachoeira da Fumaça, pedindo a indicação de dois representantes para 

compor o Conselho da Cachoeira da Fumaça. O Sr Fabio, IDAF Cachoeiro, e o 

Presidente da CBHRI se colocaram a disposição. Em seguida, Paulo falou 

sobre o Processo Simplificado e a importância da ampliação da participação da 

sociedade e pediu para que cada membro traga na próxima reunião até 2 

(duas) indicações de entidades que teriam interesse em participar do CBHRI. O 

Sr Octacílio lembrou que na próxima reunião do Fórum Estadual dos Comitês 

de Bacias haverá um representante da AGERH para esclarecimentos e 

principalmente o gerenciamento dos Comitês. O Sr Fábio perguntou se existe 

um modelo de AGERH em outro estado e o Sr Paulo respondeu que não. O Sr 

Fábio propôs que enquanto não há recursos para CBHRI, poderia ser feito 

trabalhos em conjunto para a proteção da área de captação água. O Sr José 

Renato, SAVAC, falou das dificuldades para implantação de cobrança e a 



 

importância de trocas de experiências, o compartilhamento de ações entre 

municípios e a divulgação do Comitê. A Srª Sabrina Silva, Secretária de Meio 

Ambiente de Venda Nova do Imigrante, colocou a falta do fortalecimento da 

imagem, pessoas articulando as divulgações das ações da CBHRI. Sugeriu a 

utilização dos sites das prefeituras municipais para divulgação das ações feitas 

nos municípios apresentados no Comitê para a valorização dessas ações. A 

reunião do dia 25 de setembro de 2014 acontecerá em Itpemirim. Sem mais 

assuntos para tratar, a reunião foi encerrada, sendo todos convidados para um 

lanche, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais 

presentes.   

 

 

  

  

 

                   

       Paulo César Torres                                                    Ana Eloisa Sorrilha  

           Presidente                                                      Secretária Executiva do 

Comitê 

 

      
 

 

 


