
 

 

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos trinta e um  dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas, no Auditório 

do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, com as presenças de Carina Prado da 

Silva, SEMMA CI; Clovis Antonio de Souza, PMCC; Valcir Moreira Pagio, PMCC; 

Regina Celia F. de Souza, AGERH; Silvia Batista Soares, AGERH; Ana Eloisa Sorrilha, 

SAVAC; Paulo Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental; Luciano Padella, PMM; 

Douglas L de Rosário, PMM; Vinicius Rocha Leite, Consultoria e Ambiente – MEI; 

Liezer Guarnier Fim, Cesan; Ana Carolina Morati Teixeira, Uniaves; Mateus da Motta 

Salvador, PMVNI; Fabiana Ramos Dias Caçador, AEFES,  teve início à reunião com a 

fala do Presidente Paulo Breda, agradecendo a presença de todos e começou esclarecendo 

sobre o local para a sede do CBH-Itapemirim em uma sala no Incaper na Flona de 

Pacotuba e disse que devido a distância não haverá fluxo, pois não há possibilidade de 

nós deslocar com frequência devido aos varios compromissos da diretoria, assim como 

dos membros. Ana Carolina pergunta se não há um local mais próximo e Vinicius fala 

sobre a possibilidade de ter estagiário para auxiliar o CBH-Itapemirim e se prontificou a 

obter informações. Paulo esclarece a Ana Carolina que não temos no momento outro local 

e Luciano sugere que os membros se revezarem para auxiliar os trabalhos dos estagiários 

na sede do CBH-Itapemirim. Carina diz que irá buscar informações junto a Secretária 

Municipal de Agricultura sobre a disponibilidade de uma sala para a sedo do CBH-

Itapemirim. Em seguida, a Srª Ana Eloisa conferiu o quórum e a Ata da última reunião 

foi aprovada. Carina fala da importância da participação dos membros, pois para 

deliberarmos precisamos de quórum e Paulo fala sobre a frequência e o como proceder 

para o desligamento da Instituição que os membros não comparecem e nem justificam, 

Regina informa que a Instituição dever ser comunicada através de Oficio para que as 

mesmas justifiquem o porquê das ausências. Ana Eloisa apresenta a Deliberação do 

Processo Eleitoral Simplificado 2018 e após contribuições dos membros presentes a 

mesma é aprovada pela plenária. A Comissão Eleitoral também foi aprovada composta 

por Ana Eloisa Sorrilha (Sociedade Civil), Ana Carolina Morati Teixeira (Usuário) e 

Mateus da Mota Salvador (Poder Público). Ana Eloisa informa que no dia 13/11/2018 

será realizado uma reunião extraordinária para discutir a alteração do Regimento Interno. 

Paulo informa que o IEMA fará um evento de Treinamento Sobre Cadastro de Projetos 

de Educação Ambiental Não Formal e o Ministério Público convida para o III Seminário 

“O Ministério Público e a Política de Saneamento Básico e será enviado no grupo de 

WhatsApp para que todos possam ter todas as informações e pede a participação dos 

membros do CBH-Itapemirim. Paulo também fala da intenção de organizar uma turma de 

estudo do CBH=Itapemirim, que esteja interessados, para o ingresso no Mestrado em 

Gestão Recursos Hídricos do Profágua. Vinicius fala sobre a montagem do site e a 

demanda das postagens e Ana Eloisa expõe sua opinião com relação a rede social 

Facebook. Regina Celia fala que foi enviado o oficio a ANA com o recurso do Procomitê 

do CBH-Itapemirim e estamos aguardando a resposta. Sem mais assuntos para tratar a 

reunião foi encerrada, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais 

presente 



 

 

 

 


