
                                                                 

 

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 
 
 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze 

horas, na Usina Paineira S.A,  no município de Itapemirim, teve início à 

reunião, após a confirmação de quorum. O presidente do CBHRI, Paulo Torres, 

deu boas vindas aos membros presentes. Em seguida, passou a palavra ao 

vice presidente, Lucas, que convidou a todos para conhecer a Usina. Ao 

retornarmos Paulo Torres 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 25ª Reunião foi 

aprovada pela plenária. Logo após, o Sr Paulo passou a palavra ao Secretário 

de Meio Ambiente de Itapemirim, Sr Thiago Leal que apresentou o tema Selo 

Ambiental, que está sendo implantado no município. Em seguida, Paulo Torres 

falou que apresentou as contas da CBHRI na reunião com a AGERH. Ainda se 

estruturando a AGERH já tem um representante do órgão para acompanhar a 

CBHRI. Dando continuidade, Paulo explicou que os representantes para a 

participação da delegação capixaba no XVI Encontro Nacional de Comitês de 

Bacias Hidrográficas (ENCOB), deveriam ser preferencialmente do segmento 

sociedade civil e usuários, perguntando se havia interesse de participação dos 

presente, somente o sr Liezer, representante da CESAN  e o Sr Fábio, 

representante do IDAF se colocaram a disposição e aprovada pela plenária. A 

Srª Sabrina Silva, Secretária de Meio Ambiente de Venda Nova do Imigrante, 

enviou um modelo de panfleto para serem divulgados nos sites das prefeituras 

municipais das ações feitas nos municípios e apresentados no Comitê. O 

modelo será enviado a todos os membros para aprovação na próxima reunião. 

A reunião do dia 27 de novembro de 2014 acontecerá em Cachoeiro Ide 

tpemirim. 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 

 

      
 

 

 

 


