
 

 

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de vídeo 

conferência meet.google.com/ pbe-vjyi-yib, com a presenças de Ana Caroline Morati 

Teixeira, Uniaves; Ana Claudia Hebling Meire, UFES;  Ana Eloisa Sorrilha, SAVAC; 

Augusta Rosa Gonçalves, ICMBio; Bruno de Lima Preto, IFES; Fabiana Ramos Dias 

Caçador, AEFES; ; Felipe Dutra Brandão, AGERH; Filipe Barbosa Martins, IDAF; José 

Arnaldo Alencar, Messes; José Renato de Oliveira Pin, PMC; Liezer Guarnier Fim, 

Cesan; Loruama Geovana Guedes Vardeiro, Plant’Água; Luciano Padella, PMM; Mateus 

da Mota Salvador, PMVI; Paulo Henrique Moulin Breda, BRK Ambiental; Renata 

Filgueira Carvalho, Usina Paineiras S.A; Sabrina Silva Zandonade, Consórcio Público 

Rio Guandu; Thais Teodoro de Faria; Vinicius Rocha Leite, Gota Verde; Wesley Mendes, 

Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim; Teve início à reunião com a palavra de Ana 

Eloisa, agradecendo a presença de todo em seguida conferiu o quórum e a plenária 

aprovou as atas das últimas reuniões. Ana Eloisa diz que a presidente, Carina Prado, não 

poderá participar da reunião, pois o Prefeito de Cachoeiro marcou uma reunião no mesmo 

dia e hora da 60º Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. 

Ana Eloisa começa abordando o primeiro tema da pauta e fala que a Câmara Técnica de 

Acompanhamento do Plano de Bacia tem trabalhado e que a Carina iria trazer um 

panorama de como está sendo realizado nos levantamentos para o Relatório do Plano de 

Ações. Paulo Breda pede para os membros da Câmara Técnica de Acompanhamento do 

Plano de Bacia falar um pouco dos trabalhos e José Renato diz que o grupo foi dividido 

para melhor fazer os levantamentos e ele e a Sabrina estão com a meta, “Desenvolver e 

implementar projetos de proteção e revitalização de apps, voltadas à proteção de 

nascentes e recuperação de matas ciliares”. Sabrina fala que quando os trabalhos da 

Câmara Técnica estiverem concluídos serão apresentados ao plenário e que está sendo 

feita uma planilha para melhor visualização das metas que estão sendo trabalhadas. Paulo 

pregunta quanta metas. Loruama responde que são 12 as metas que constam no MOP e 

que foi feita a divisão de trabalho de acordo com as temáticas das ações que compete a 

diversos atores da bacia. Loruama diz que ela e a Renata estão organizando a planilha e 

o Vinicius fara a meta “Realizar cursos de capacitação de boas práticas agrícolas para 

trabalhadores e produtores rurais”, elaborando o escopo. Wesley fala da construção de 

um modelo de capacitação utilizando os conhecimentos do SENAR e o Sindicato Rural 

de Cachoeiro de Itapemirim, mobilizando os produtores e propondo para a capacitação. 

Vinicius diz que Instituto de Pesquisa e Ações Sustentáveis (iPAZ) conseguiu um terreno 

para a construção de um viveiro em um contrato de concessão com a Prefeitura de 

Cachoeiro de Itapemirim para a produção de mudas, horta comunitária e compostagem 

(em parceria com o Instituto Gota Verde), e que 20% da produção das mudas será 



 

repassada ao município de Cachoeiro de Itapemirim para o mesmo trabalhar em áreas 

urbanas, APPs de córregos e rio e etc. Vinicius diz que apenas haja produção, que estão 

buscando novos parceiros, e que a princípio não sabe como o Comitê poderia apoiar. Ana 

Eloisa diz que o Plano de Bacia não é do Comitê, é da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itapemirim e que precisamos conhecer o que está sendo feito na  bacia e que vem atender 

ao Plano de Ações e fala que o Comitê pode ser parceiro nas ações. Vinicius fala que as 

cidades ainda não têm feito os seus trabalhos e Wesley diz que há uma dinâmica 

acontecendo que as parcerias precisam ser feitas e o diálogo com os municípios é 

importante, precisamos juntar as oportunidades. Ana Eloisa pergunta aos membros quem 

acompanhou os Webinares em comemoração do 14ª aniversário do CBH-Rio Itapemirim 

e Ana Claudia diz que achou muito bom e aprendeu bastante, teve muita troca de 

conhecimento valido com uma capacitação. Augusta diz que assistiu e gostou muito. 

Thais fala que os webinares estão disponibilizados no Bio do Instagram e pede para os 

membros seguirem no Youtube. Ana Eloisa fala da Live Prosa com Água, com Carina 

Prado e Mônica Amorim sobre o Plano de Bacia do Rio Itapemirim no dia seis de agosto 

de dois mil e vinte, às dezesseis horas, e no dia sete de agosto de dois mil e vinte, às 

dezessete horas, Live sobre Saneamento Básico de Cachoeiro com Carina Prado e Renato 

Siman. Wesley informa que também participará de uma Live no dia dez de agosto de dois 

mil e vinte, sobre Saneamento Básico em Cachoeiro de Itapemirim. Filipe fala sobre o 

crime ambiental ocorrido em Alegre e que a proporção dos danos foi cinco vezes maior 

do que a anterior e ocorreu na mesma localidade. Fala da importância de todos os 

municípios estarem atentos e passar as informações de crimes ambientais que pode ser 

pelo canal 181 para que essa prática não se repita. Ana Eloisa diz que o Grupo de 

Comunicação precisa de mais pessoas e pede para os membros que possam auxiliar, entrar 

em contato com a Thais. Ana fala do Procomitê e que a meta de capacitação dos novos 

membros não foi atingida e Felipe Brandão diz que a meta do Quórum também não foi 

atingida e que as responsabilidades de competência do Plenário têm que ser olhadas por 

cada membro para que as metas sejam atendidas. Ana Eloisa pede aos membros para 

conheçam as demandas de seus municípios e tragam informações das ações que estão 

sendo feitas ou já foram realizadas. Sem mais assuntos para tratar a reunião foi encerrada, 

e eu Ana Eloísa Sorrilha lavrei esta Ata e assino com os demais pela lista de presença. 

 

 

 

 

 


