
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas, no Auditório do 

Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, com as presenças de Tatiana Piovani, 

AGERSA; Carina Prado da Silva, SEMMA CI; Clovis Antonio de Souza, PMCC; Valcir 

Moreira Pagio, PMCC; Renata Siqueira Alexandre de Carvalho, Usinas Paineiras; Felipe 

Dutra Brandão, AGERH; Fabiana Ramos D Caçador, AEFES; Ana Eloisa Sorrilha, 

SAVAC e Paulo Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental; Antonio Carlos Saber 

Sant’anna, PMM; Paulo Cesar da S. Torres, AABRI; Maria Helena Vargas de Azevedo, 

Messes; Vinicius Rocha Leite, Consultoria e Ambiente – MEI; Claudio Vilarinho 

Moraes, FAMMOPOCI; Wesley Mendes, Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim; 

Liezer Guarnier Fim, Cesan; Ana Carolina Morati Teixeira, Uniaves; Maiara Leite 

Zupeli, PMVN; José Renato de Oliveira Pin e Cristiane Tinoco dos Santos, SAVAC; teve 

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

e pediu que cada um se apresentassem de forma breve. Em seguida, a Srª Ana Eloisa 

conferiu o quórum e deu se início a reunião com a aprovação das atas. Ana Eloisa passou 

a palavra ao presidente Paulo Breda que pediu ao técnico Felipe da AGERH que 

explicasse a plenária sobre a Eleição Simplificada. Felipe explica que como nas eleições 

de 2017 as vagas não foram preenchidas em sua totalidade, o Regimento Interno prevê a 

abertura de uma eleição simplificada para o preenchimento dessas vagas. Felipe fala da 

Deliberação para a eleição simplificada que deverá ser aprovada em planária na proxima 

reunião ordinária e que já enviou a Ana Eloisa uma minuta para que seja adequada ao 

CBH-Rio Itapemirim.  Ana Eloisa informa que a minuta da deliberação será encaminhada 

por e-mail aos membros. José Renato e Cristiane apresentam o Projeto “Recuperação de 

nascentes no município de Castelo: destinação e tratamento de efluentes domiciliares”. 

José Renato expõem que esse projeto é uma continuidade do projeto iniciado em 2015, 

onde 40 nascentes foram cercadas e os proprietários receberam filtros de carvão ativado 

para garantir a qualidade da água usada para consumo e foi apresentado ao Comitê. 

Cristiane fala da importância do cuidado com as nascentes e o retorno da água aos 

mananciais e que o atual projeto, expandido para os municípios de Conceição de Castelo 

e Muniz Freire, visa a proteção de nascentes e a doação de 3 filtros-fossa-sumidouro. 

Claudio Vilarinho pede informações sobre os eucaliptos usados se eles pedem e ou tem 

documentos do tratamento e quais os químicos usados para fazer o tratamento das 

madeiras. Para saber se as mesmas podem causar contaminação dos solos e lençóis 

freáticos (nascentes). Que o Conselho e a SEMMA de Cachoeiro de Itapemirim estão 

buscando essa informação com os fornecedores. José Renato responde que também 

buscaremos informações sobre o eucalipto tratado. Vinicius Rocha fala sobre a relevância 

do trabalho e do apoio as entidades da sociedade civil para a conservação ambiental e da 

negligência do poder público quanto a necessidade de inseri-las no processo de gestão. 

Paulo Breda agradece e fala da importância dos trabalhos desenvolvidos nas Sub-Bacia 

do rio Itapemirim. Felipe apresenta a Lei 10179/2014, os fundamentos, objetivos, 

diretrizes e os instrumentos e fala que o planejamento das ações na bacia é decidido pelo 

Comitê. Paulo fala que é necessário estratégia para elaboração das ações sem se esquecer 



 

do desenvolvimento sustentável. Paulo informa sobre a necessidade de decidir sobre a 

sede do CBH-Rio Itapemirim e a plenária pede para que seja solicitado então ao Incaper 

para a possibilidade de ceder uma sala. Paulo Breda avisa que no dia 29/10/2018 a 

AGERH realizará uma oficina no municipio de Castelo para a elaboração das ações na 

bacia e que conta com a presença de todos.  Paulo Breda fala sobre a revalidação dos 

córregos que ficaram definidos como provisórios na oficina de enquadramento e Felipe 

sugere aguardar o relatório para decidirmos o que é aceito pela plenária. Sem mais 

assuntos para tratar a reunião foi encerrada, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei esta Ata e 

assino com os demais presentes. 

 

 

 


