
 

 

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às oito horas, no Auditório do 

Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, com a presenças de Tatiana Piovani, 

AGERSA; Carina Prado da Silva, SEMMA CI; Regina Celia Freire de Sousa, AGERH; 

Clovis Antonio de Souza, PMCC; Valcir Moreira Pagio, Adm PMCC; Augusta Rosa 

Gonçalves, Flona Pacotuba; Renata Siqueira Alexandre de Carvalho, Usinas Paineiras; 

Felipe Dutra Brandão, AGERH; Fabiana Ramos D Caçador, AEFES; 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 em primeira chamada e às 8:30 em segunda chamada sem o 

número mínimo de membros presentes, deu se início a reunião e a aprovação das atas das 

últimas reuniões foi transferida para a proxima reunião extraordinária no dia 03/10/2018. 

Ana Eloisa passou a palavra ao presidente Paulo Breda que aborda o tema da revalidação 

dos córregos que ficaram definidos como provisórios na oficina de enquadramento no dia 

15/08/2018 e pergunta ao técnico Felipe da AGERH se é possível revalidar esses trechos 

na proxima reunião. Felipe responde que sim e pede para ser incluído na convocação para 

ser discutido em plenária. Ana Eloisa pede a palavra e fala da sugestão de Mateus para 

que fosse solicitado ao Felipe da AGERH uma apresentação de um curso de capacitação 

da Lei Estadual de Recursos Hídricos (LEI Nº 10.179). Felipe responde que poderá ser 

na proxima reunião.  Paulo Breda fala sobre o Cadastramento de Usuário de Recurso 

Hídrico que será feito com Incaper e os municípios de Alegre e Cachoeiro serão os 

primeiros a fazer o cadastro, os municípios de Venda Nova e Atílio Vivácqua ficarão 

aguardando a disponibilidade da demanda da AGERH. Paulo Breda informa que os 

trabalhos para atender o Procomitê estão sendo feitos e agradece a Ana Eloisa e Carina 

pelo empenho em atender as demandas da ANA. Paulo informa a necessidade em ter um 

local para colocar os documentos e arquivos do CBHRI e diz que conversou com Alfredo 

responsável pela Flona Pacotuba que sugeriu conversar o com o Incaper para a 

possibilidade de ceder uma sala para o CBHR. Carina lembra que o Wesley ofereceu uma 

sala ao Comitê e Paulo Breda irá conversar com Wesley sobre a viabilidade de cessão de 

uma sala. Paulo Breda informa a necessidade de se elaborar um edital de chamamento de 

instituições que tiverem interesse de gerir os recursos do CBHRI e pergunta ao Felipe 

como é o procedimento. Felipe diz que teremos que elaborar um Termo de Referência e 

pediu para entrarmos em contato com os técnicos da AGERH para maiores informações 

Paulo institui uma Câmara Técnica para a elaboração do Termo de Referência, composta 

por Ana Eloisa, Tatiana, Paulo Breda e Augusta. Responsável técnica Augusta. Paulo fala 

da participação no ENCOB e diz que foi proveitoso. Houve oficinas, mesa redonda e 

palestras. Durante o encontro os CBH - ES fizeram uma moção ao CNRH informando 



 

sobre a dificuldade, as hostilidades nas discussões da cobrança no ES e solicitaram que 

seja encaminhado ao MPES, AGERH e ao Estado que apoiem os Comitês nas questões 

da implantação da cobrança. O ENECOB acontecerá no dia 08/11/2018 em Vitória. Ficou 

definido que no dia 03/10/2018 às 13 horas será realizada uma reunião extraordinária para 

tratar dos assuntos que não foram abordados nessa reunião devido à falta de quórum. Sem 

mais assuntos para tratar a reunião foi encerrada, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei esta Ata 

e assino com os demais presentes. 

 

 


