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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos vinte oito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, no auditório 

da ETE da Foz do Brasil, no município de Cachoeiro de Itapemirim, teve início à 

reunião com a fala do Presidente Paulo Torres, agradecendo a presença de todos e falou 

sobre a Eleição 2015, a importância da participação de todos na divulgação e que seria 

realizado a escolha dos representantes para integrar a Comissão Eleitoral. Em seguida, a 

Srª Ana Eloisa conferiu o quórum e deu início a reunião comunicando que a ata da 28ª  

reunião já havia sido aprovada no mesmo dia da reunião devido a urgência de se enviar 

aos representantes dos projetos apresentados ao Comitê para anexar ao documentos 

exigidos no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014 DO FUNDÁGUA / SEAMA. 

Ana Eloisa passou a palavra ao presidente Paulo Torres que pediu se na plenária haveria 

alguém que pudesse representar o CBHRI no Conselho Estadual de Recursos Hídrico, 

uma vez que ele, por motivos pessoais, não poderia comparecer a reunião no dia 

17/06/2015. O srº Otacílio se colocou a disposição e por votação aprovado por 

unanimidade. Paulo Torres pediu a Ana Eloisa para encaminhar um e-mial ao CEBH 

informando a decisão da plenária do Comitê o nome do srº Otacilio para representar o 

CBHRI na reunião do Conselho no dia 17/06/2015. Ana Eloisa pediu a palavra e 

explicou o papel da Comissão Eleitoral e pediu para que cada segmento escolhesse um 

representante para compor a comissão. Os nomes escolhidos foram no segmento Poder 

Público, o Srº Paulo Torres; no segmento Usuário, o Srº Liezer Fim e no segmento 

Sociedade Civil, o srº Elias Caldara. Colocado em votação, aprovado pela plenária. Em 

seguida Ana Eloisa perguntou para onde seriam enviados as inscrições, então após a 

votação, ficaram os seguintes endereços para receber as inscrições e responsáveis: 

Venda Nova do Imigrante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, endereço: Av. 

Domingos Perim 1231, Providência, Venda Nova do Imigrante / ES  CEP: 29375-000 

Tel:(28) 3546-5232. Responsável por receber as inscrições: Jailson Corrêa da Silva; 

Itapemirim: SAAE Itapemirim, endereço: Rua Crisanto Araújo, 140 - Centro 

Itapemirim - ES - CEP: 29330-000 - Tel.: (28) 3529-6308. Responsável por receber as 

inscrições: Carmen Motta Guerra; Cachoeiro de Itapemirim: ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) da Foz do Brasil, endereço: Rua João Valdino, nº 02, Coronel 

Borges - Cachoeiro de Itapemirim – ES – CEP: 29306-010. Responsável por receber as 

inscrições: Paulo H. M. Breda. O Srº Jadilson pediu a palavra e falou que o projeto 

Plano de Desenvolvimento Sustentável na Microbacia do Córrego Bananeiras – Venda 

Nova do Imigrante apresentado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente de Venda 

Nova do Imigrante, Sabrina S. Zandonade não foi contemplado porque um dos itens 

avaliado era a participação de um membro do Comitê na comissão e como parceiro do 

Projeto e que não foi aprovado pela plenária porque no entendimento dos membros, é de 
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responsabilidade do Comitê acompanhar todos os projetos contemplados com os 

recursos do Fundágua e haveria uma contradição sobre o papel a ser desempenhado pelo 

CBH, uma vez que este não tem atribuição técnica para firmar-se como parceiro de 

projeto. Paulo Torres disse que irá levar o assunto ao Forum para que haja um 

entendimento e se apure as contradições. Sem mais assuntos para tratar a reunião foi 

encerrada, 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 

 


