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ATA DA 30ª REUNIÃO DE ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze horas, no auditório da 

ETE da Odebrech Ambiental, no município de Cachoeiro de Itapemirim, teve início à 

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

fezendo a abertura da Assembléia . Em seguida, a secretária Executiva, Sr.ª Ana Eloisa 

conferiu o quórum e fez a leitura da Ata da 29ª Reunião, neste momento Sabrina 

Zandonadi pediu para ratificar o final da ata, na qual o Sr. Jailson comunicou que o 

projeto da prefeitura de Venda Nova do Imigrante ”Plano de Desenvolvimento 

Sustentável na Micro Bacia do Córrego Bananeiras” submetido ao edital do 

FUNDAGUA que não foi aprovado pelo fato da plenária presente do Comitê na reunião 

anterior não ter aprovado e nem apoiado através da comissão de acompanhamento, a 

devida correção foi feita e aprovados por todos. O presidente Paulo Torres  antes de dar 

inicio ao processo de eleição da nova diretoria ,apresentou o Diretor Presidente da 

AGERH o Sr Paulo Renato Paim que tomou a palavra e disse que sua presença visa um 

novo rumo da Agencia, estreitando a comunicação e acesso ao corpo técnico. Informou 

que o técnico Felipe irá acompanhar o CBHRI e sua participação será de apoio e não 

mais como membro. Paulo Renato Paim disse também que irá encaminhar uma proposta 

para mudar as forma de posse dos membros nos Comitê, que passaria ser precedida pelo 

Diretor Presidente da AGERH. Dalva Ringuier pede ao presidente Paulo Torres, que 

antes de iniciar o processo de eleição explique, quais são as funções dos cargos de 

Presidente, Vice Presidente e Secretário Executivo e também, que os membros 

presentes se apresentem. Após as apresentações Paulo Torres explica que o Presidente é 

o ente mais político e o Secretário Executivo faz a parte técnica e administrativa do 

CBHRI. O Vice Presidente não tem a função de substituir o presidente, mas poderá  

contribuir nas demais funções junto do Presidente e Secretário. Davi Salgado  Senna da  

pergunta sobre a disponibilidade de equipamento para dar suporte aos trabalhos do 

comitê  e Paulo Torres responde que atualmente o CBHRI possui uma sala no centro de 

Cachoeiro de Itapemirim, mas está fechada, porque a atual Secretária  mora no 

município de Castelo e não tem como vir para Cachoeiro de Itapemirim e usa seu 

próprio computador.  Em seguida Paulo Paim dar posse simbólica aos inscritos para 

composição da nova Diretoria , uma vez que não existe uma formalidade.  A seguir foi 

feito a leitura dos inscritos dos três seguimentos. Esses novos membros foram 

empossados. Dando prosseguimento ao processo de escolha da nova diretoria, Paulo 

Torres faz a leitura dos inscritos presentes, Da Sociedade Civil, Associação dos Amigos 

da Bacia do Rio Itapemirim; Srª Dalva Vieira de Souza Ringuier,  Capi”Xawa; Davi 

Salgado Senna, dos Plantadores de Agua Sr. Nilton Campos, do Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais de Vagem Alta; Sr. Otacilio do Carmo Filho, Consorcio 
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Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região do Caparaó; Sr. Miguel 

Ângelo Lima Qualhano, Sociedade dos Amigos do Vale do Castelo; Srª Ana Luiza 

Sorrilha, da Associação de Engenheiros Florestais do ES; Srª Fabiana R.D. Caçador. Do 

poder Publico; do município de Venda Nova do Imigrante, Sabrina Zandonade, do 

Município de Atílio Vivacqua; Sr. Marcio Menecucci  Menon, do Município de  

Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Paulo Cesar Stelzer Bindaco, do Municipio de Conceição 

de Castelo; Sr. Valber de Vargas Ferreira, do Município de Itapemirim, Sr. Tiago Faria 

Legal, do Município de Jeronimo Monteiro; Sr.José Acácio Magalhães, INCAPER; Sr 

Fabiano Lopes Henrique, do IDAF;  Sr. Justino Marcos Marquezini e da AGERSA; Sr. 

Fernando Santos Moura. Dos Usuários, Odebrech Ambiental; Sr. Paulo Henrique 

Moulin Breda, do SAAE de Itapemirim; Sr ª Carmem Motta Guerra, da CESAN; Liezer 

Fim, da BRAMAGRAN Brasileira Mármores e Granitos LTDA; Sr. Rogerio Careta, da 

Usinas Paineiras;  Sr. Lucas Moraes de Jesus. A seguir o presidente solicita que os 

membros  se dividirem pelos segmentos de usuários, poder publico e sociedade civil, 

para que possam eleger seus representantes para composição da Diretoria. Após as 

discussões nos grupos os indicados foram: Poder Publico – Secretaria Municipal de 

meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, Sr Paulo Cezar Stelzer Bindaco; Usuário – 

Odebrecht, Sr Paulo Henrique Moulin Breda e Sociedade Civil – AABRI, Sr.ª Dalva 

Vieira de Souza Ringuier.  Dessa forma a nova diretoria do CBHRI no biênio 

2015/2017 foi composta por Presidente - Paulo Henrique Moulin Breda; Vice 

Presidente - Paulo Cezar Stelzer Bindaco e Secretária Executiva - Dalva Vieira de 

Souza Ringuier. A composição foi apreciado pela Assembléia e aprovado por todos  

presentes. Sem mais assuntos para tratar, foi encerrada, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei 

esta Ata e assino com os demais presentes de acordo com a lista de presente. 

 

 

 

 


