
 

 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, no 

Salão da Igreja Católica Santa Rita de Cassia, Lagoa Dantas – Marataízes/ES, com a presenças 

de Tatiana Piovani, AGERSA; Carina Prado da Silva, SEMMA CI; Clovis Antonio de Souza, 

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

Liezer Guarnier Fim, Cesan; Mateus da Mota Salvador, PMVN; Maiara Leite Zupeli, 

PMVN; Ana Carolina Morati Teixeira, Uniaves; Jailson Correa, Consórcio Público do Rio 

Guandu; Livia Pires Martins, PMC; Marcio Menegusse Menon, PMAV; Cassio Scarpini 

Machado, PMAV; Alberto Alberguini Canziam, PMAV; Natalia R. C. Moraes, PMAV; Fernando 

A Bonfim, PMAV; Paulo Cesar S Torres, AABRI; Augusta Rosa Gonçalves, ICMBio; Newton 

Barbosa Campos, Plant’Água; Ana Claudia H Meire, Plant’Água; Fabiana Ramos Dias Caçador, 

AEFES; Renata Figueira Alexandro de Carvalho, Usinas Paineiras; Júlio Glauco Pontes d Silva, 

SAEE Itapemirim e Paulo Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental. Teve início à reunião com a 

palavra do Presidente, Paulo Breda, agradecendo a presença de todos e pede para que cada um se 

apresentem de forma breve. Paulo passa a palavra ao Luciano que apresenta o local e fala da 

importância do Rio Itapemirim para o Municipio de Marataízes e agradece a todos os presentes.   

Paulo Breda explicou sobre a introdução das lagoas de Marataízes ao CBH-Itapemirim. Em 

seguida a Srª Ana Eloisa conferiu o quórum e a plenária aprovou a ata da última reunião. Ana 

Eloisa passa a palavra ao presidente Paulo Breda que informa a pauta da reunião. Ana Eloisa 

apresenta o Relatório 2018, que é discutido e aprovado. Ana Eloisa fala das ressalvas do Plano de 

Comunicação que é aprovado pela plenária. Paulo Breda fala da importância dos Planos de 

Comunicação e Capacitação, e agradece a Ana Eloisa e Carina. Paulo Breda pede a Augusta para 

que a Câmara Técnica se reúna e discuta a elaboração do Edital para Seleção da Delegatária 

(Agência de Bacia). Augusta diz que já tem um modelo de Edital, mas que ainda não houve a 

reunião devido as férias de no início do ano. Paulo Torres pergunta sobre o custeio para o 

deslocamento dos membros para representação do CBH-Itapemirim. Marcio Menon informa que 

para as representações do CBH-Itapemirim em eventos, utiliza o carro do Comitê. Paulo Breda 

explica que uma Agência de Bacia gerencia os recursos e pede a mobilização da Câmara Técnica. 

Jailson pede para ter cautela com o Edital de convocação da Delegatária e Glauco diz que o 

Comitê é o indicado para realizar o Edital. Mateus levanta a dúvida se já podemos ter uma Agência 

de Bacia antes do Plano de Bacias estar pronto e a cobrança instalada. Marcio fala que existem 

outros tipos de recursos que podem ser repassados para o CBH-Itapemirim, se já tiver uma 

Delegatária. Paulo Torres diz que precisamos avançar nos instrumentos de gestão pois existe 

varios recursos que podem ser trazidos para o Comitê. Augusta marca a reunião da Câmara 

Técnica para o dia 18/03/2018 às 09 horas na Flona de Pacotuba para que na proxima reunião do 

dia 16/04/2019 seja aprovada. Jailson pede para termos pessoas com experiência nas discussões 

do Edital e Paulo pede que a Thais Teodoro faça parte da Câmara Técnica. Mateus fala das 

dificuldades de se obter os dados de Outorga pela caracterização do enquadramento pela AGERH. 

Marcio pede apoio do Comitê para provocar uma reunião com o novo Diretor da Cesan para saber 

como está o assunto sobre os recursos do Banco Mundial para investimento em saneamento 



 

básico. Eliezer diz que há necessidade de buscar as informações do Plano de Investimento da 

Cesan para os próximos 04 anos. Marcio informa sobre o curso de Capacitação de PSA (ANA) 

nos dias 24 à 29/03/2019 e na próxima reunião falará da sua participação. Sem mais assuntos para 

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

presentes. 

 

 

 

 


