
 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às treze horas, na sala de 

vídeo conferência meet.google.com/tdf-hesj-jrd com a presenças de Carina Prado da 

Silva, SEMMA CI; Augusta Rosa Gonçalves, ICMBio; Bruno de Lima Preto, IFES; 

Chander Freitas, AGERH; Fabiana Ramos Dias Caçador, AEFES; Felipe Dutra Brandão, 

AGERH; Felipe Pinto Gonçalves, Agersa; Filipe Barbosa Martins, IDAF; José Arnaldo 

Alencar, Messes; José Renato de Oliveira Pin, PMC; Liezer Guarnier Fim, Cesan; 

Loruama Geovana Guedes Vardeiro, Plant’Água; Luciano Padella, PMM; Mateus da 

Mota Salvador, PMVI; Renata Filgueira Carvalho, Usina Paineiras S.A; Thais Teodoro 

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

Cachoeiro de Itapemirim; ; Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC; Paulo Henrique Moulin Breda, 

BRK Ambiental. Teve início à reunião com a palavra da Presidente, Carina, agradecendo 

a presença de todos e Ana Eloisa diz que a reunião de hoje é para decidir a nova logomarca 

do CBH-Rio Itapemirim e agradece a todos por responderem o questionário e que as duas 

mais votadas serão apresentadas e escolheremos uma. Thais mostra as logomarcas mais 

votadas e fala da necessidade de divulgar os trabalhos do Comitê e pede que todos que 

possuem Instagram, enviem seus ID para que a comunicação possa marcar seus perfis 

ampliando assim, as visualizações. Thais diz que foi tirado o olho do peixe da antiga 

logomarca, com isso dando mais clareza e a intensificação das cores e letras, assim 

padronizando a identidade visual. Fala da importância de ampliar o entendimento, pois a 

bacia não se resume só no rio, temos cultura, arte, monumentos históricos e precisamos 

divulgar todas as ações e aproximar todos os atores da bacia. São duas opções e Ana 

Eloisa coloca em votação pelo chat do Google Meet as duas primeiras opções das letras 

e a opção 02 vence e apresentada  a segunda com as formas e cores e opção 01 é a 

escolhida. A logomarca foi escolhida pelo plenário de Carina agradece a todos. 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. 

 

 

 

 

 


