
 

 

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às treze horas, no Salão Paroquial 

da Igreja Católica na comunidade São Gabriel, Muqui, teve início à reunião com a fala 

do Presidente Paulo Breda, agradecendo a presença de todos e pedindo para que todos se 

apresentassem. Após as apresentações, Paulo Breda explicou aos membros do Comitê o 

motivo da reunião estar sendo realizada na comunidade de São Gabriel e para ciência dos 

de todos sobre a participação do Comitê em parceria com Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Atílio Vivácqua, nas ações para a possibilidade da construção da Barragem 

do Rio Muqui. Paulo Breda explica a todos os presentes procedimentos das reuniões do 

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

aprovação da ata da última reunião do ano de 2017. Ana Eloisa passou a palavra ao 

presidente Paulo Breda que explicou que foi procurado pelo secretário de Meio Ambiente 

de Atílio Vivácqua, Srº Marcio Menon, e o Padre Marone, para auxiliar no planejamento 

da construção de uma Barragem em Muqui e tentar amenizar os efeitos da estiagem.  Os 

entraves que as Prefeituras de Atílio Vivácqua e Muqui enfrentam é a recusa dos 

proprietários rurais em ceder um espaço para a barragem, a falta de recurso para elaborar 

o projeto e a construção da barragem. O Srº Marcio Menon informou que no município 

de Atílio Vivácqua tem um local com viabilidade para a construção da barragem e a 

Secretaria de Estado de Agricultura irá apresentar o projeto da barragem. Padre Marone 

fala que os proprietários nas áreas mais alta do Rio Muqui tem o entendimento de cuidar, 

da importância da conscientização para preservação do rio, da fiscalização para 

conservação e a necessidade de desassoreamento do açude. O Secretário de Meio 

Ambiente de Marataízes propõe uma audiência pública para a elaboração de um TAC, 

para definir as responsabilidades de cada um. Padre Marone se dirige aos membros do 

comitê e pede apoio em ações de sensibilização para a consciência ecologica a todos, 

enfatizando que a falta de água para a sobrevivência das propriedades rurais é 

preocupante. A barragem será um marco local para garantir o acesso a quantidade e 

qualidade da água para os municípios de Atílio Vivácqua e Muqui. Carmem fala da 

importância da Educação Ambiental e a integração das comunidades, escolas, 

associações, Igrejas. Em seguida Paulo passa palavra ao Wesley que fala sobre a Exposul 

explicando a importância do diálogo dentro do contexto sul capixaba e convida a todos 

para falar sobre a agricultura, a água, ciência, tecnologias, com estantes institucionais, 

amostras de negociações, demonstrações de plantio, mini fazenda e palestras. Paulo Breda 

fala do Programa Pacto pelas Águas do Sul do ES, que nasceu da preocupação de algumas 

entidades com a atual situação de crise hídrica cujo o objetivo principal é a proteção dos 

recursos naturais e proporcionar o pagamento por serviços ambientais (PSA). Paulo Breda 

agradece a comunidade de São Gabriel pela participação e dá continuidade à pauta da 



 

reunião. Paulo Breda fala da continuidade da elaboração da Plano de Bacias, onde o 

diagnóstico e o enquadramento já estão prontos e o próximo instrumento, a outorga e 

cobrança pelo uso da água, e pede a formação de uma câmara técnica para a elaboração 

da cobrança, do valor, uso insignificante. Paulo Breda convida o Mateus, Ana Carolina, 

Wesley e Vinicius (relator) para compor a câmara técnica, aceito por todos os convocados 

e aprovado pela plenária. Paulo Breda apresenta o Relatório Anual de 2017 que aborda o 

Plano de Trabalho do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim para o ano de 

2017 à 2019 para aprovação da plenária. Aprovado por unanimidade. Em seguida Paulo 

Breda faz a apresentação do carro do CBH- Rio Itapemirim, recebido para atender as 

demandas de deslocamento dos membros em eventos do Comitê. Paulo Breda enfatiza 

que as responsabilidades do carro são do presidente e perguntou a plenária pode deixar o 

carro guardado em sua residência, por não termos sede e nem local seguro. Aprovado pela 

plenária e informa caso algum membro precisar utilizar o carro, avisar com antecedência. 

Wesley pede a palavra e fala que devido a alguns membros não terem recebido os e-mails, 

pediu para a secretária executiva, Ana Eloisa, colocasse seu e-mail grupo do WhatsApp 

Plenária CBHRI para que os membros enviassem um e-mail confirmando seus endereços, 

para que os próximos envios sejam recebidos por todos os membros. Paulo Breda pede a 

Carmem para elaborar uma apresentação sobre curso de capacitação abordando o 

regimento Interno. Sem mais assuntos para tratar a reunião foi encerrada, e eu Ana Eloisa 

Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais presentes. 


