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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos vinte sete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no 

auditório da ETE da Foz do Brasil, no município de Cachoeiro de Itapemirim, teve 

início à reunião com a fala do Presidente Paulo Torres, agradecendo a presença de 

todos. Em seguida, a Srª Ana Eloisa conferiu o quórum e deu início a reunião com a 

leitura dos pontos de pauta. Comentou sobre o envio, por email, da ata da 26ª da reunião 

para os membros da Plenária, no qual todos confirmaram recebimento. Não havendo 

nenhuma objeção, a ata foi aprovada pelos membros presentes. Logo após, passou-se a 

palavra para o novo representantes da  AGERH no CBHRI, o técnico Antonio de 

Oliveria Junior, que falou da importância da participação de todoa para o levantamento 

dos usuários de água para o cadastro de outorga. Na sequencia, explicou a 

funcionalidade da AGERH para melhorar conhecimento do seu  uso dos recursos 

hidricos, a divição de ações e as prevenções dos desastres naturais, contrução de 

barragens e mediação nas área de conflitos na capacitação de água. As redes de 

monitoramentos ja estão implantadas e funcionando, com isso teremos os dados das 

vazões dos corpos hídricos. Antonio informou que o levantamento do cadastro de 

usuários de água representativo será um trabalho em conjunto com AGERH e o Comitê, 

e explicou como é feito o cálculo para saber a vazão e como é liberado o uso dos 

recursos hídricos. O sr Octacílio do Carmo destacou que como há proprietários 

utilizando irrigações, mas que ainda não se maminfestaram para o cadastro de outorga, 

não teremos dados precisos. antonio pede aos membros do segmento usuários que 

auxiliem no levantamento do uso da água para se chegar o mais perto possível da 

realidade. Finalizando, Antonio diz que o intendimento das secas e das chuvas 

torrenciais, os desafios são grande e a participação so Comitê e de grande relevância. 

Em seguida a técnica da Odebreche, Micheline Bernabé  apresenta o Programa de 

Revitalização dos Córregos Amarelo e Cobiça, desenvolvido no município de 

Cachoeiro de Itapemirim, descrevendo as ações em conjunto com a comunidade, a 

secretaria municipal de saúde, para a retirada a limpeza e melhoraria da qualidade da 

água dos córregos. Informa também que 90% da área urbana possui rede de esgoto. 

Proseguindo, a Defesa Civil de Castelo apresenta  "Ações de Prevenção da Defesa Civil 

de Castelo" pela geóloga Cristiane Tinoco que fala sobre a retirada das ilhas 

sedimentares no rio Castelo, a limpeza das margens e o plantio de mudas. Relembra a 

enchente de 2009 e informa a adequação da Defesa Civil 

 

e a aquisição de equipamentos para monitoramento,  pontos de colocação dos 

pluviomentros no município e a Estação Hidrológica. Novamente a geóloga coloca o 

problema das macrófitas da barragem da PCH São João, que devido as chuvas no final 

de outubro e ínicio de novembro as macrófitas estão em toda extensão do rio Castelo. 

Após a presentação do relatório fotográfico, os membros do comitê discutiram o assunto 
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e por unanimidade decidiram que as denuncia seria encaminhado através de  um ofício 

ao Ministério Público de Castelo para as devidas providências. Nos assuntos gerais srª 

Ana Eloisa solicitou a plenária a definição do Calendário 2015 para as Reuniões 

Ordinárias do CBH Itapemirim, sendo decidido que ocorrerão nas seguintes datas: 

26/Março; 28/Maio; 30/Julho; 24/Setembro e 26/Novembro. Sem mais assuntos para 

tratar a reunião foi encerrada, sendo todos convidados para um lanche, e eu Ana Eloisa 

Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais presentes. 

 

 

 

 

_________________________                              __________________________ 

      Paulo César Torres                                                      Ana Eloisa Sorrilha 

           Presidente                                                    Secretária Executiva do Comitê 

 

     
 

 


