
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 

no Auditório do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com a presenças de 

Tatiana Piovani, AGERSA; Carina Prado da Silva, SEMMA CI; Valcir Moreira Pagio, 

PMCC; Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC; Mateus da Mota Salvador, PMVN; Luciano 

Padella, PMM; Douglas Lima do Rosário, PMM; Ana Carolina Morati Teixeira, Uniaves; 

Livia Pires Martins, PMC; Marcio Menegusse Menon, PMAV; Lucas Garcia, PMAV; 

Paulo Cesar S Torres, AABRI; Augusta Rosa Gonçalves, ICMBio; Renata Figueira 

Alexandro de Carvalho, Usinas Paineiras; Loruama Geovanna Guedes Vardiero, 

Plant’Água; Fabiana Ramos Dias Caçador, AEFES; Vinicius Rocha Leite, Consultoria 

Ambiental; Maria helena Vargas de Azevedo, Messes; Liezer Guarnier Fim, Cesan; José 

Arnaldo Alencar; Jairo Rodrigues de Souza, PMA;  Felipe D. Brandão, AGERH e Paulo 

Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental. Teve início à reunião com a palavra do 

Presidente, Paulo Breda, agradecendo a presença de todos. Em seguida a Srª Ana Eloisa 

conferiu o quórum e a plenária aprovou a ata da última reunião. Ana Eloisa passa a palavra 

ao presidente Paulo Breda que informa a pauta da reunião. Ana Eloisa apresenta a 

deliberação do Processo Eleitoral 2019 para a composição da nova plenária e é aprovado 

pela plenária. Paulo fala da importância de aprovar o Plano de Bacia e com as ressalvas 

do enquadramento. Felipe apresenta o Plano de Bacia e diz que todo o estudo de 

diagnóstico, prognóstico e enquadramento feito pelo CBH-Itapemirim foram 

incorporados aos trabalhos da AGERH para a elaboração do Plano. Fala da caracterização 

da bacia, da oficina de enquadramento e do plano de ação e que o MOP está sendo 

finalizado e lembra de que é necessário ser feito um ofício ao CERH para a incorporação 

das lagoas de Marataízes na bacia do Itapemirim. Douglas pergunta sobre a classe de água 

salobra e Felipe responde que não há dados sobre a salinidade nas lagoas de Marataízes, 

não foram feitas análises.  Paulo Breda lembra da aprovação da Classe 2 em toda a bacia. 

Felipe diz que é preciso aprovar por deliberação o Plano de Bacia e o Enquadramento e 

encaminhar para ser aprovado pelo CERH. As considerações constarão na deliberação. 

Paulo Breda coloca o Plano de Bacias para votação na plenária e é aprovado por 

unanimidade. Paulo fala sobre as Câmara Técnicas que estão em andamento e pede 

empenho e da necessidade das etapas para realizar o Plano de Ação e do desafio para 

aprovarmos o Edital da Agência de Bacia antes das eleições para nova plenária. Marcio 

relembra os passos que foram dados para chegar nesse momento e que agora começamos 

uma nova fase. Paulo Torres parabeniza a todos pelo trabalho e diz que sem a iniciativa 

do presidente Paulo Breda não conseguiríamos concretizar os Instrumentos da Política 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. Paulo Breda fala da importância do CBH-

Itapemirim no seu empenho para começar as ações para o Plano de Bacia que gerou a 



 

iniciativa da AGERH de mobilização para fazer o Plano. Sem mais assuntos para tratar a 

reunião foi encerrada, e eu Ana Eloisa Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais 

presentes. 


