
 

 

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às treze horas, no Polo UAB - 

Venda Nova do Imigrante, com a presenças de Ana Carolina Morati Teixeira, Uniaves; 

Carmen Motta Guerra, SAAE Itapemirim; Maiara Leite Zupeli, SEMMA VNI; José 

Bessa Barros, MESSES (representando Maria Helena Vargas de Azevedo); Carina Prado 

da Silva, SEMMA CI, Gustavo Coelho Martins AABRI (representando Paulo Cesar da 

Silva Torres); Mateus da Mota Salvador, PMVNI; Alexandre Filete, PMVNI; Regina 

Celia Freire de Sousa, AGERH; Pedro Murilo Silva de Andrade, AGERH (representando 

Felipe Dutra Brandão); Marcio Menegussi Menon, PMAV; Petrus Antonio Souza 

Ferreira, SEMMA AV; Clovis Antonio de Souza, PMCC; Liezer Guarnier Fim, CESAN, 

Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC e Paulo Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental, teve 

início à reunião com a fala do Presidente Paulo Breda, agradecendo a presença de todos. 

Em seguida, a Srª Ana Eloisa conferiu o quórum e deu início a reunião e a aprovação da 

ata da última reunião foi transferida para a proxima reunião ordinária. Ana Eloisa passou 

a palavra ao presidente Paulo Breda apresentou o mapa da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itapemirim e explicou que na reunião realizada em Marataízes ficou decidido que as 

Lagoas de Marataízes seriam inseridas na Bacias do Rio Itapemirim. Paulo fará o oficio 

solicitando a AGERH formalizando o pedido para anexar as lagoas ao CBHRI. Paulo 

informa que o técnico Felipe está de férias e apresenta Pedro, técnico da AGERH, a 

plenária. Pedro apresenta Regina, técnica da AGERH, que acompanhará o CBHRI, 

auxiliando a secretária executiva para atender ao Procomitê. Regina explica que a 

responsável pelo GPRH é Elene Zavoudakis e que existem algumas formalidades que o 

comitê tem de atender para a certificação 2017 para que possa receber os recursos da 

ANA (Agência Nacional das Águas) para a manutenção dos Comitês. Os documentos dos 

trabalhos realizados em 2017 serão enviados e será feito o cadastro de todos os membros 

do CBHRI na plataforma do CINCO.  Paulo explica que para esse recurso foram definidas 

algumas ações como o aluguel do carro, combustível, celular, notebook. O recurso de R$ 

500.000,00 por estado e é dividido entre os Comitês do ES e a gestão é feita pela AGERH 

e para a continuidade desse recurso o Comitê tem que prestar conta desse recurso. Marcio 

Menon pergunta se esse valor é para custeio e Paulo responde que não, o uso é mais 

flexível. O membro Vinicius Rocha não pode estar presente e encaminhou ao Paulo Breda 

o esbouço do site e os valores para o domínio e hospedagem em torno de R$ 289,00 e foi 

levantado a questão de como será feito p pagamento desse valor e se o recurso do 

Procomitê pode ser usado. Regina ficou de fazer esse levantamento e trazer na proxima 

reunião. Paulo informa que o carro do CBHRI tem sido cedido aos técnicos da UFES que 

estão fazendo levantamento para pesquisas na Bacia do Rio Itapemirim e levanta a 

discussão sobre a forma de uso do carro. Gustavo orienta que deveria ser feito um contrato 



 

para o empréstimo do carro, assim respaldando qualquer resposabilidade do presidente 

do CBHRI. Gustavo também sugeri que seja feito uma câmara técnica para discutir os 

assuntos para atender as atividades do Comitê e elaborar um relatório simplificado das 

atividades de 2018 para atender o Procomitê. Paulo questiona Carmen sobre a capacitação 

que aborda o Regimento Interno e ela responde que já está pronta. Paulo informa aos 

membros que na elaboração do Plano de Bacia do Rio Itapemirim, o termo de referência, 

o diagnóstico e o prognostico foram feitos e aprovados pelo CBHRI e que o 

enquadramento também foi realizado nas Sub-Bacia através de oficinas e aprovado em 

plenária. As metas para o cenário futuro serão realizadas em conjunto com a AGERH que 

irá aproveitar todos os trabalhos já realizados, será discutido no dia 15/08/2018 para 

elaboração dos planos e ação. Paulo pede a todos que participem e os membros 

contribuam para o café neste dia. Paulo também informa que a câmara técnica para 

discutir a outorga e cobrança está buscando informações e orientações para elaborar os 

critérios de outorga de direito de uso da água e afirma que cada Comitê define os critérios 

de acordo com a sua realidade. Paulo reafirma a participação dos membros do Comitê em 

Conselhos de Meio Ambientes e que a Carina enviará uma planilha com a relação dos 

Conselhos dos municípios da bacia. O Ministério Público, na representação do Drº 

Wagner Eduardo Vasconcelos encaminhou um ofício ao CBHRI que estivéssemos 

presentes na apresentação do Projeto da UFES que está ampliando o viveiro, melhorando 

o acesso e com uma nova estrutura para atender as demandas de reflorestamentos e 

recuperação de áreas degradadas. Nesse dia o Promotor Drº Wagner informou ao 

Presidente do CBHRI, Paulo Breda, a intenção de se reunir com a diretoria de forma 

frequente para discutir e definir ações prioritárias ao longo da Bacia do Rio Itapemirim. 

Paulo sugeri a formação de uma câmara técnica para definir os critérios de escolha de 

uma delegatária para gerir os recursos e informa que o ENECOB foi adiado para o mês 

de novembro. Paulo pede a Ana Eloisa para elaborar uma deliberação para inclusão das 

Lagoas de Marataízes. Sem mais assuntos para tratar a reunião foi encerrada, e eu Ana 

Eloisa Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais presentes. 

 


