
 

 

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Castelo, com a presenças de 

Tatiana Piovani, AGERSA; Carina Prado da Silva, SEMMA CI; Felipe Dutra Brandão , AGERH; 

Clovis Antonio de Souza, PMCC; Valcir Moreira Pagio, Adm PMCC; Fabiana Ramos D Caçador, 

AEFES; Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC; Luciano Padella, PMM; Douglas L Rosário, PMM; 

Liezer Guarnier Fim, Cesan; Mateus da Mota Salvador, PMVN;  Ana Carolina Morati 

Teixeira, Uniaves; Thais Teodoro de Farias, Consórcio Público do Rio Guandu e Paulo Henrique 

Moulin Breda, BRK Ambiental, teve início à reunião com a fala do Presidente Paulo Breda, 

agradecendo a presença de todos. Paulo passa a palavra a Cloves que agradece a todos os presentes 

e passa a palavra para o Exmo. Srº Christiano Spadetto, Prefeito Municipal de Conceição do 

Castelo que fala da importância da participação no CBHRI e das contribuir para as decisões 

relacionadas aos recursos hídricos. Cloves nos apresenta um video institucional. Em seguida a Srª 

Ana Eloisa conferiu o quórum, deu se início a reunião e a aprovação da ata da última reunião. 

Ana Eloisa passa a palavra ao presidente Paulo Breda que pede a todos que se apresentem e 

informa a pauta da reunião e agradece ao Cloves pela participação nas reuniões do CBHRI mesmo 

não sendo membros. Paulo empossa os novos membros que atenderam ao Processo Simplificado 

2018: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo – Cloves Antonio de Souza; Prefeitura 

Municipal de Castelo – Victor Emanuel Schettino; Consorcio Público Do Rio Guandu – Thais 

Teodoro de Faria; AGERSA – Tatiana Aparecida Piovani Rodrigues. Paulo explica aos novos 

membros com é organização das reuniões do CBHRI e informa sobre os cursos da ANA (Agência 

Nacional das Águas), que deverá ser feito em um prazo de 102 dias com a apresentação dos 

certificados. Ana Eloisa apresenta o calendário 2019, que é discutido e aprovado. Paulo explica 

que os Planos de Comunicação e capacitação são exigência do Procomitê e que temos de aprovar, 

entretanto o Plano de Capacitação não está na pauta da convocação, mas segundo o novo 

regimento aprovado em 13/11/2018, a plenária pode decidir na inclusão do assunto caso seja 

necessário. A plenária aprova a inclusão do Plano de Capacitação na pauta do dia. Ana apresenta 

o Plano de Comunicação. Aprovado com ressalvas e será enviado aos membros para avaliação e 

contribuições e será revisto na proxima reunião. Leitura do Plano de Capacitação, aprovado. Paulo 

informa sobre o Plano de Bacias, que o diagnóstico e prognóstico deverá estar pronto no final de 

dezembro de 2018 e o enquadramento e plano de ações, no final de janeiro de 2019 e será 

encaminhado ao CBHRI para que seja aprovado pela plenária. Leitura do Plano de Ação 2019, 

aprovado. Sem mais assuntos para tratar a reunião foi encerrada, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei 

esta Ata e assino com os demais presentes. 

 

 

 


