
 

 

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às treze horas, no Auditório da 

Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, Alegre/ES, com a presenças de Carina Prado da Silva, 

SEMMA CI; Valcir Moreira Pagio, PMCC; Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC; Ana Carolina Morati 

Teixeira, Uniaves; José Renato de Oliveira Pin, PMC; Felipe Dutra Brandão, AGERH; Luciano 

Padella, PMM; Douglas Lima do Rosário, PMM; Paulo Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental; 

Mateus da Mota Salvador, PMVNI; Ana Claudia Helbling Meira, UFES; Augusta Rosa 

Gonçalves, ICMBio; Loruama Geovana Guedes Vardeiro, Plant’Água; Wesley Mendes, 

Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim; Felipe Dutra Brandão, AGERH; Lorrana Koren; 

Newton Campos, Plant’Água; Rogério Ribeiro, Sindirochas. Teve início à reunião com a palavra 

da Presidente, Carina, agradecendo a presença de todos e ao Gestor do PECF, Leoni Soares 

Contaifer pela recepção do CBH-Itapemirim. Em seguida a Srª Ana Eloisa conferiu o quórum e a 

plenária aprovou a ata da última reunião. Paulo Breda informa a pauta da reunião e pediu ao Leoni 

que falasse sobre o Parque para o Plenário. Leoni agradece a presença de todos e expõe sobre a 

criação, as visitas, os trabalhos realizados no PECF e se coloca à disposição do CBH-Itapemirim. 

Paulo pede a Ana Eloisa para apresentar os planos. Ana Eloisa começa com o Plano de trabalho 

2020 e é aprovado pelo Plenário por unanimidade, em seguida apresenta o Plano de Comunicação 

e Augusta fala da importância de se ter indicadores e metas para avaliarmos se os planos estão 

atingindo os objetivos propostos. Carina fala que será feito. Wesley fala dos Podcasts e é inserido 

no Plano de Comunicação. Alexandre fala da importância da participação da comunidade e Paulo 

Breda explica a dificuldade em mobilizar e pede ao Alexandre uma proposta para que possamos 

aumentar as participações nas decisões das ações na Bacia e é aprovado por unanimidade. Na 

continuação Ana Eloisa apresenta o Plano de Capacitação 2020/2021, e Luciano fala de 

possibilidade de buscar parcerias com o Incaper para as capacitações e Felipe fala da importância 

de todos os membros terem conhecimento dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos para 

podermos discutir as ações na Bacia. Ana Eloisa diz que os Planos foram elaborados de forma 

que possam ser atendidos dentro das possibilidades do CBH-Itapemirim, também é aprovado por 

unanimidade. Paulo fala da construção do Chamamento da Secretaria Executiva para auxiliar na 

administração do CBH-Itapemirim e captação de recursos e começa a apresentar. Wesley fala qe 

alguns itens do Chamamento não se aplicam e que precisamos observar a Lei 13.019/2014 e a Lei 

13.204/2014 que altera a Lei nº 13.019/014, “que estabelece o regime jurídico das parcerias 

voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil” e que precisamos estar seguros para decidirmos. 

Ana Claudia fala dos critérios para as captações de recursos e Leoni fala que os anexos têm que 

ser referenciados e Luciano fala da preocupação na captação de recursos, pois temos que ter 

certeza de que a Instituição poderá receber os recursos. Augusta fala que o Chamamento foi 

sugerido pelo Plenário e diante das dúvidas, Paulo pergunta se Luciano, Ana Claudia, Augusta e 

Wesley podem compor a Câmara Técnica da Secretaria Executiva. Eles aceitam e fica instituída 

a Câmara Técnica da Secretaria Executiva com a composição: Luciano Padella, Paulo Henrique 

Moulin Breda, Ana Claudia Helbling Meira, Augusta Rosa Gonçalves e Wesley Mendes. Ana 

Eloisa apresenta o Calendário 2020 e é decidido os locais das reuniões durante o ano de 2020 e 



 

aprovado por unanimidade. Wesley fala dos Curso Técnico em Agronegócio que será realizado 

em Cachoeiro de Itapemirim e Luciano fala das ações nas lagoas de Marataízes e convida a todos 

para participarem e irá informar a data assim que for agendado. Paulo fala que não foi possível 

realizar a capacitação de Cobrança por não haver a disponibilidade de um técnico da AGERH 

nesse momento e que poderá ser realizado na primeira reunião de 2020. Sem mais assuntos para 

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

pela lista de presença. 

 

 

 

 

 

 

 


