
 

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO ITAPEMIRIM 

 
 
 
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no auditório da ETE da 

Foz do Brasil, no município de Cachoeiro de Itapemirim, conferindo o quórum, teve início à 

reunião com a fala do Presidente Paulo Torres agradecendo a presença de todos, explicou que essa 

reunião era para decidirmos as ações para o enfrentamento da longa estiagem no estado,  falou da 

urgência do Comitê ter um Plano de Bacia e como havia pessoas presentes pela primeira vez,  Paulo 

pediu a todos que se apresentassem. Em seguida explicou o que é o Comitê e a importância da 

participação de todos.  Logo após, passou-se a palavra ao técnico da AGERH,  Antonio de Oliveira 

Junior, que explicou a atual situação do Estado, frente a estiagem e comentou a Resolução AGERH, 

nº 002/2015 e o mapa de fragmentação florestal na bacia. Disse também que há recurso para 

realização de levantamentos necessários para diagnosticar a atual condição em que se encontra a 

bacia enfatizando também a necessidade das chuvas para a recarga nos mananciais. Antonio 

apresenta uma minuta de deliberação para discussão do CBHRI que define as ações e 

recomendações. Esclarece que se trata de um arranjo reunido a partir das discussões ocorridas nos 

CBHs Jucu e Santa Maria da Vitória e no Fórum Capixaba de Comitês de Bacia Hidrográfica. O 

vice presidente, sr° Luca de Jesus perguntou se o que for deliberado se transforma em lei. Antonio 

responde que o que for deliberado no contexto das atribuições do CBH Itapemirim, tem 

representatividade legal frente ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos, portanto o governo acata. 

Lucas pede à plenária que a deliberação seja votada por artigo, para agilizar a reunião. Todos os 

membros presentes aprovam. O técnico Antonio começa a leitura e a cada artigo é discutido e 

aprovado pela plenária, num total de 7 artigos. Também fica aprovada a proibição de irrigação 

paisagística durante a vigência da Resolução AGERH n°002/15. Após a publicação, o CBHRI 

notificará as empresas de água. O técnico Antonio se compromete a trazer os códigos de infrações 

previstas nas Leis Estaduais n°10.179 de 2014 e 7.058 de 2002 na próxima reunião ordinária, em 

março. Houve apresentação do “Projeto Plantadores de Água” aos presentes e posteriores 

orientações de representantes do CBHRI no sentido de submeterem a metodologia de campo 

apresentada ao Edital de Projetos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Sem mais assuntos para 



 

tratar a reunião foi encerrada, 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 

 

      
 

 


