
 

 

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte, às treze hora, na sala de vídeo 

conferencia meet.google.com/wbq-rapr-uuf, com a presenças de Carina Prado da Silva, 

SEMMA CI; Mateus da Mota Salvador, PMVI; Luciano Padella, PMM; Augusta Rosa 

Gonçalves, ICMBio; Felipe Pinto Gonçalves, Agersa; Loruama Geovana Guedes 

Vardeiro, Plant’Água; José Arnaldo Alencar, Messes; Fabiana Ramos Dias Caçador, 

AEFES; Vinicius Rocha Leite, Gota Verde; Wesley Mendes, Sindicato Rural de 

Cachoeiro de Itapemirim; Marcio Menegussi Menon , PMAV; Paulo Henrique Moulin 

Breda, BRK Ambiental; Ana Carolina Morati Teixeira, Uniaves; Renata Filgueira 

Carvalho, Usina Paineiras S.A; Ana Claudia Hebling Meira , UFES; Bruno de Lima Preto, 

IFES; Filipe Barbosa Martins, IDAF; José Renato de Oliveira Pin, PMC; Sabrina Silva 

Zandonade, Consórcio Público Rio Guandu; Liezer Guarnier Fim, Cesan; Edmilson da 

Silva Moulin, Sindicato dos trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 

Cachoeiro de Itapemirim; Wagner Eduardo Vasconcellos, MPES; Felipe Dutra Brandão, 

AGERH; Chander Freitas, AGERH, Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC; Thais Teodoro de 

Faria; Genilson Tadeu Silva Junior. Teve início à reunião com a palavra da Presidente, 

Carina, agradecendo a presença de todos e parabeniza o setor de comunicação pelo belo 

trabalho que está sendo feito. Em seguida Ana Eloísa conferiu o quórum e o plenário 

aprovou a ata da última reunião. Ana Eloísa pergunta a todos se receberam o questionário 

para aprovação da reunião por vídeo conferência e que se todos estão cientes da alteração 

do Regimento Interno para que possamos ter essa opção de como forma de reunião em 

nosso calendário. Os membros afirmam ciência e todos votam a favor dessa modalidade 

de reunião. Ana Eloísa passa a palavra para Carina que informa aos membros o ofício 

recebido do MPES pedindo informações sobre as implementações das ações do Plano de 

Bacia e como temos que reestruturar a Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano de 

Bacia vamos discutir no momento em que formos recompor a composição da Câmara 

Técnica. Carina passa a palavra ao Felipe do Idaf para nos informar como estão os 

andamentos da denúncia recebida pelo grupo de WhatsApp do Plenário do CBH-

Itapemirim. Felipe relata que foi ao local e que constatou que houve danos na área, diante 

deste fato, o produtor foi notificado e orientado. Além disso, outros órgãos ambientais 

foram informados para as devidas ações. Diz também que o CBH-Itapemirim pode 

contribuir em cobrar as ações e repostas dos órgãos competentes. Paulo Breda pergunta 

sobre a responsabilidade do produtor e a preocupação quanto ao entendimento das 

orientações. Ana Meire diz que o histórico dessa comunidade é de negacionismo quanto 

aos cuidados ambientais, principalmente com a água. Felipe diz que o Idaf irá acompanhar 

o PRAD que será apresentado pelo produtor. Carina agradece e passa a palavra para Ana 

Eloísa que fala da importância de organizar a forma de como as denúncias chegam ao 



 

CBH-Itapemirim, os encaminhamentos para os órgãos competentes e os 

acompanhamentos das ações e respostas. O Grupo de Trabalho para elaborar os 

protocolos de denúncias no CBH-Itapemirim é criado e composto pelos membros, Ana 

Eloísa Loruama, Felipe Barbosa, Matheus, Paulo Breda e Ana Carolina e será 

acompanhado pelo técnico Felipe da Agerh. Dr Wagner pergunta se todos os membros 

receberam o ofício enviado ao CBH-Itapemirim e Carina responde que não foi enviado, 

pois como houve alteração na composição do Plenário, a Câmara Técnica de 

Acompanhamento do Plano de Bacia teve alteração dos integrantes, com isso o Relatório 

das ações que deveria ser apresentado ao Plenário em junho, será adiado para julho. Dr 

Wagner enfatiza a importância das implementações das ações do Plano de Bacia. A gestão 

dos recursos hídricos é um desafio e entender a responsabilidade para a devida efetivação 

da gestão e conhecer a bacia onde estamos inseridos para que se possa atender as metas 

do Plano de Bacia e desenvolver a melhoria de nossos rios. Dr Wagner lembra do prazo 

e pede para enviar um ofício pedindo prorrogação do prazo. Fica reestruturada a Câmara 

Técnica de Acompanhamento do Plano de Bacia com os membros Renata, Loruama, 

Paulo Breda, Vinicius, Sabrina e José Renato, Carina e Felipe Dutra irão acompanhar os 

trabalhos. Ana Eloísa fala do setor de comunicação e informa que o Douglas, que fazia 

parte do grupo de trabalho do Instagram, saiu, por não estar mais em Marataízes e com 

isso a Thais passa integrar o grupo do Instagram. Thais fala da sua pesquisa para o 

mestrado de Gestão e Regulação em Recursos Hídricos do Profágua, que será feito na 

bacia hidrográfica do rio Itapemirim e que vai apresentar o programa para a comunicação 

do CBH-Itapemirim que está contemplado no Plano de Comunicação aprovado pelo 

Plenário na 57ª reunião. Wesley fala da construção de uma proposta do setor da 

agricultura para debates, para propor ações e um fórum permanente e pede a participação 

do CBH-Itapemirim. Luciano expõe o problema com o licenciamento de piscicultura e 

diz que o município está tentando diversificar as atividades produtivas e o IEMA está 

dificultando as liberações das licenças. Carona diz que vai articular uma reunião com o 

diretor presidente do IEMA para entender o que está acontecendo e o que se pode fazer 

para agilizar o licenciamento da atividade pretendida. Wesley pede para participar dessa 

reunião quando for agendada. Marcio fala do Projeto Barraginha e convida a todos para 

conhecer e Carina parabeniza pelo trabalho e agradece. Felipe Barbosa sugere que o 

Fundágua seja uma das pautas a serem discutida pelo plenário para podermos entender 

como funciona a aprovação dos recursos dos projetos submetidos aos editais. Sem mais 

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

assino com os demais pela lista de presença. 

 

 

 


