
 

ATA DA 31ª REUNIÃO DE ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 Breda, agradecendo a presença de 

todos fazendo a abertura da Assembléia . Em seguida, a secretária Executiva, Sr.ª Dalva 

Ringuier conferiu o quórum  registrando a presença da maioria sendo: 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. Newton 

Campos, da 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 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 Jeronimo 

Monteiro; Sr.José Acácio Magalhães, INCAPER de Itapemirim; Sr Fabiano Lopes 

Henrique, do IDAF; Sr. Justino Marcos Marquez. Dos Usuários, Odebrech Ambiental; 

Sr. Paulo Henrique Moulin Breda, do SAAE de Itapemirim; Sr ª Carmem Motta Guerra, 

da CESAN; Liezer Fim. A Secretáriada Executiva Dalva Ringuier, faz a leitura da Ata 

da 30º Reunião, neste momento Davi Salgado pediu para ratificar  nome de Daniel para 

Davi Salgado e solicita ainda que conste os nomes completos e identificação das 

instituições representadas nas atas. Dalva Ringuier diz que acata a sugestão dizendo que 

será feita as correções.  Felipe Dutra Brandão da AGERH, sugere que a Ata seja 

aprovada e encaminhada para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos para 

Homologação. A secretaria Executiva Dalva Ringuier informa que a Diretoria teve uma 

reunião com a AGERH, IEMA, SEAMA em Vitória no dia 18 de setembro na sede da 

AGERH com a presença de Paulo Paim e equipe, Suely Tonini/IEMA, Paulo Breda, 

Paulo Stalzer, Dalva Ringuier e Maria Helena Vargas diretora da TV Gazeta Sul, na 

qual a diretoria fez o pleito da elaboração do Plano de Bacia e Paulo Paim /AGERH se 

dispoe a esta presente na proxma reunião do Comite e apresentar a proposta de 

elaboração do Plano de Bacia. 

O presidente do Comite Paulo Breda faz a leitura da pauta do dia e  conforme 

combinado com o Presidente da AGERH, Paulo Paim que cumpre o acordo com a 

diretoria, faz a  apresentando da proposta da elaboração do Plano de Bacia.. A 

apresentação mostra qual o papel do Plano de Bacia, do Sistema Estadual de Recursos 

Hidricos, dos Instrumentos de Planejamento e Enquadramento dos Rios e Lagoas em 

classes. A seguir fala dos desafios do Comite no reconhecimento no ambito dos 

Governos Federal e Estadual. Os Comitês precisam do reconhecimento publico, da 

inserção social e credibilidade para seu funcionamento. O Plano de Bacia é um processo 

Politico de Base Técnica e tem tres momentos; Situação atual.  Situação desejada.  O rio 

que queremos e o rio podemos ter. O ENQUADRAMENTO é onde se estabelece a meta 

e objetivo da qualidade da água por classe. Explica que a Plenaria do Comitê estabelece 



o fluxo de informações e cria uma comissão de acompanhamento e avaliação do Plano 

de Bacia. Existe ainda o processo de validação do Plano com atividades técnicas, bloco 

das atividades para construção do Plano com Diagnóstico, Prognóstico, o conjunto de 

ações, projetos e programas e ainda diretrizes para a autorga e cobrança. 

Davi Salgado pergunta qual o tempo para fazer o Plano? Paulo Paim responde que leva 

aproximadamente um ano. A secretária Executiva Dalva Ringuier propoe que as 

reuniões de mobilização sejam feitas de forma itinerante e por Micro Bacia. Paulo Paim 

diz que a proposta é bastante interessante e conclui dizendo que o Plano de Bacia é um 

acordo Politico de Base Técnica. A seguir o presidente Paulo Breda propoe diz que para 

fazer o Plano de Bacia é preciso fazer o Termo de Referencia e Dalva Ringuier sugere a 

criação da comissao do TR, sendo composta pelos seguintes membros do Comitê: Paulo 

Breda, Paulo Stalzer, Dalva Ringuier, Felipe Brandão, Ana Eloisa Sorrilho, Carmem 

Motta, Davi Salgado, Fabiano lopes, Justino Marcos Marquezini, Janine Marta 

Scandian e Julio Glauco, e ainda Niwton Campos que ficou na suplencia. Sendo 

marcada a reunião da comissão do TR para o dia 01 de outubro de 2015 as 14 horas na 

Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim. o Presidente Paulo Breda  

informa sobre a situação da sede do Comite e diz que o local não tem condições nem 

infra estrutura para funcionamento do Comitê e sugere levar a sede para um espaço 

sedido pela Usuária Odebrech Ambiental na qual a usuária dará todo apoio logistico no 

funcionamento do Comitê. a Planaria votou a favor sendo aprovada por todos. A 

secretária Executiva esclarece que existe a nescessidade de abrir a Chamada Publica 

para que as vagas de titulares e suplentes no Comitê sejam ocupadas e sugere que na 

proxima reunião com orientação da AGERH esta questão entre em Pauta. O Presidente 

convida os representantes do Deputado Federal Evair de Mello para fazerem o uso da 

palavra o Sr. Luciano Machado e Claúdia Sabadini se apresentam e falam que o 

Deputado coloca o mandato a disposição do Comitê. Antes do encerramento foi 

marcada a reunião extraordinária para o dia 26 de outubro no município do Alegre no 

Sitio Jaqueira as 14 horas. Não tendo mais nada a tratar, eu Dalva Ringuier, lavrei esta 

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

 

 

 

 


