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Ata da Assembleia Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santa 

Maria da Vitória, realizada no dia 27 de abril de 2017, no auditório da 
Faculdade da região Serrana – FARESE em Santa Maria de Jetibá, em 
primeira chamada ás 14:00min, com a seguinte pauta: 1. Discussão e 

Deliberação sobre o Desligamento de membros; 2. Apresentação, discussão 
e aprovação de deliberação que altera a área de abrangência do CBH-SMV;  
3. Apresentação, discussão e aprovação de alteração no Art. 2° da 

Deliberação 004/2009; 4. Deliberação 005/2017 – “Institui em caráter 
permanente a CT/Implantação do Plano de Bacia; 5. Registro em ata da 
Deliberação 002/2015 que criou a CT/Cobrança e sua composição; 6. 

Discussão e Deliberação das prioridades do Comitê para encaminhamento ao 
“Fórum Capixaba dos Comitês”. O Presidente, Senhor MÁRIO CAMILO DE 
OLIVEIRA NETTO, após a verificação de quorum, constando da Lista de 

Presença assinada, em anexo a esta ata, declarou aberta a sessão ordinária 
que iniciou ás 14:00h, saudando e agradecendo a presença de todos. 
Passando a leitura da ata anterior que foi lida pelo secretario e após colocada 

em discursão sendo aprovada por unanimidade. Logo após retornou a 
palavra ao presidente que fez a Leitura da Pauta e Discussão da Ordem 
do Dia. Tendo o Presidente lido a pauta e colocado em discussão a ordem do 

dia, não sendo acrescentado, pela plenária, nenhum outro assunto, sendo 
então colocado em discussão o primeiro assunto da ordem do dia, 

Discussão e Deliberação sobre o Desligamento de membros, passado 
a palavra ao Secretario Executivo, que informou que em cumprimento ao 
Regimento Interno, comunicou via e-mail e por meio telefônico aos seguintes 

membros: AILTON CRUZ BERNARDES; FREDY SEIDLER BERGER; e JORGE 
FRANCISCO ZATTA, o seu desligamento, ao que o Sr AILTON CRUZ 
respondeu via e-mail confirmando seu desligamento, estando os demais 

presentes nesta plenária apresentaram justificativa e colocada para 
deliberação do plenario que acolheu as justificativas. Após, o presidente  
passou ao segundo assunto da ordem do dia e concedeu a palavra a sra 

ALINE K SERAU que informou não se tratar de ampliação mas sim de 
correção do Decreto, ficando para apresentar os documentos 
posteriormente. Após apresentação da minuta de decreto, houve um 

destaque no texto, proposto pelo Sr. CLEDSON FELIPPE no artigo primeiro. 
Ao que a Sra. ROSI ANGELA KRAUSE propôs que a documentação seja 
encaminhada previamente via email aos integrantes do comite. O presidente 

estipulou prazo de 10 dias após recebimento para retorno dos membros. o 
presidente ponderou ainda que, os demais assuntos, que também não foram 
encaminhados os documentos referentes a eles, permaneçam sobre a mesa 

para a próxima reunião deste comite. Passando para o ultimo assunto, 
passou a palavra a Sra. DEISY SILVA CORREA que apresentou 5 prioridades. 
Colocado em discussão foi proposto pelo Sr. FREDY SEIDLER BERGER que o 

item 3 seja alterado para a seguinte redação: “Apoio a discussão com a 
sociedade sobre critérios de outorga e cobrança de uso do recurso hídrico”. 
A reunião foi declarada encerrada às 16:00h pelo Sr. Presidente MARIO 

CAMILO DE OLIVEIRA NETTO, que lembrou aos presentes que segundo o 
calendário de reuniões, a próxima Assembleia Ordinária esta prevista para o 



 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA  

Criado sob forma da Lei Estadual de Recursos Hídricos Nº 5.818/98, Resolução CERH Nº 

001/2000 e Decreto Estadual Nº 1.934-R/2007 

2 

dia 22 de junho no município de Cariacica, porém, por se constatar que não 

há representatividade do municipio nesta plenária, designou a SECRETARIA 
EXECUTIVA para que providenciassem local para a próxima reunião. Eu 
WAGNER PONCIANO CORREA que a tudo assisti, lavrei a presente ata que, 

após lida e aprovada pela Assembleia, vai assinada por mim e pelo 
Presidente.  

 

 

WAGNER PONCIANO CORREA 

Secretário Executivo 
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