
 

 

 

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM 

 

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

conferência meet.google.com/ hra-obvb-aqo, com a presenças de Ana Caroline Morati 

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

Augusta Rosa Gonçalves, ICMBio; Bruno de Lima Preto, IFES; Carina Prado da Silva, 

PMCI; Felipe Dutra Brandão, AGERH; Filipe Barbosa Martins, IDAF; José Arnaldo 

Alencar, Messes; Liezer Guarnier Fim, Cesan; Mateus da Mota Salvador, PMVI; Luciano 

Padella, PMM; Loruama Geovana Guedes Vardiero, Plant’Água; Paulo Henrique Moulin 

Breda, BRK Ambiental; Sabrina Silva Zandonade, Consórcio Público Rio Guandu; 

Vinicius Rocha Leite, Gota Verde; Wesley Mendes, Sindicato Rural de Cachoeiro de 

Itapemirim; Andressa Fernandes, IDAF; Micheline Savignon N. Bernebé, BRK 

Ambiental; Paulo Arantes, SEDU/ES. Teve início à reunião com a palavra de Carina, 

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

aprovou a ata da última. Ana Eloisa apresenta a proposta do calendário 2021 das reuniões 

ordinárias do CBH-Rio Itapemirim e Paulo Breda sugere também adicionar no item, 

Local, reuniões presenciais,  que de acordo com o andamento da Pandemia será decidido 

pelo Plenário. Os dias sugeridos, foram colocados sempre as terças-feiras e o Plenário, 

decidiu que durante as reuniões se houver indisponibilidade por parte dos membros, a 

data será alterada. Calendário aprovado por unanimidade. Ana Eloisa apresenta o Plano 

de Comunicação e fala da importância da visibilidade das ações do Comitê. As Lives 

seriam semanais e os Webnar, mensal, além do Boletim Eletrônico.   A divulgação 

também seria pelos sites institucionais das Prefeituras. Felipe Dutra diz que os Boletins 

eletrônicos poderia ser semestral, pois tem que haver muito conteúdo para serem incluídas 

e que quando estava na equipe da elaboração do Plano de Bacia, as vezes era difícil manter 

mensal. Ana Cláudia fala que as ações do MOP devem ser divulgadas, e o Boletim 

Eletrônico é um meio para ampliar os trabalhos do Comitê. O Plenário decide que a 

frequência do Boletim Eletrônico será semestral e fica aprovado o Plano de Comunicação 

por unanimidade. Ana Eloisa apresenta o Plano de Trabalho 2021/2022 e informa que o 

Enquadramento foi homologado pelo CERH e que agora será feito um ofício para 

AGERH, onde será definido as ações de monitoramento e a elaboração de relatórios a 

serem apresentados para o Comitê. Plano de Trabalho aprovado por unanimidade. Ana 

Eloisa fala do Escopo de Educação ambiental e pede a Andressa para apresentar. 

Andressa diz que é bióloga, servidora, há vinte seis anos  trabalhando com Educação 

Ambiental e atualmente está como Gerente Ambiental e Sanitária do IDAF. Após ser 

convidada pela Carina para uma conversa com a Diretoria do Comitê, foi decidido a 

elaboração de um escopo, seguindo as diretrizes da Meta A.1.1: Realizar Cursos de 

Capacitação de Boas Práticas Agrícolas para Trabalhadores e Produtores Rurais, 



 

 

conforme descrito no MOP e posteriormente foi enviado a Diretoria, que encaminhou ao 

CT de Acompanhamento do Plano de Bacia. Andressa coloca a necessidade de parceiros 

que possam contribuir com as ações de Educação Ambiental e, um diagnóstico do volume 

de resíduos sólidos  descartados nos recursos hídricos. Sabrina parabeniza Andressa e 

Ana Claudia também parabeniza Andressa e diz que o Grupo Agricultura Ecológica 

Kapi’xawa possui experiência em práticas agroecológicas e o PlantÁgua podem 

contribuir nas ações de Educação Ambiental. Andressa fala da importância dos membros 

trazerem referências de instituições atuantes em seus municípios, para que possamos 

conhecer o que está sendo desenvolvidos no âmbito de recursos hídricos. Felipe diz que 

é necessário buscar outras instituições, além das que estão no escopo, parabeniza 

Andressa e diz que é importante a colaboração de pessoas que tenham experiências nas 

ações de Educação Ambiental. Ana Claudia fala de parceiras, como a Fundação Renova 

que desenvolve projetos em Educação Ambiental, e que seria interessante identificar mais 

instituições e convidá-las para um encontro e promover um espaço de diálogos. Andressa 

diz que precisamos do escopo para começar a elaborar um projeto com diagnóstico de 

potenciais parceiros. Ana Eloisa coloca em votação e o Escopo é aprovado por 

unanimidade. Ana Eloisa apresenta Micheline e Paulo Arantes e diz que a eles também 

foram convidados para desenvolver junto ao Comitê, as articulações e projetos de 

Educação Ambiental e aceitaram os desafios. Ana passa a palavra a Micheline que 

agradece a oportunidade de estar com o Comitê e diz que trabalha na BRK Ambiental, na 

área de projetos socioambientais, com educação formal e informal e fala da importância 

de ouvir a comunidade, pois  as realidades são únicas em cada espaço, e as propostas terão 

de estar em sintonia com as diversas situações dentro do âmbito da bacia. Micheline diz 

que as ações da BRK Ambiental, se restringe a área urbana, onde a atuação da empresa 

se concentra. Para esse desafio, pode contar com seu apoio,  e a colaboração nos projetos 

de Educação Ambiental e na expectativa de aprendizado desse rico universo de 

conhecimento de gestão de recursos hídricos. Ana Eloisa pede ao Paulo Arantes que fale 

um pouco sobre sua experiência em Educação Ambiental e Paulo Arantes diz que se sente 

honrado em participara dessa reunião do Comitê, formado em biologia, servidor, trabalha 

na Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim e desenvolve projetos 

na área de saúde e meio ambiente. Acompanha, com a Micheline, a implementação de 

projetos ambientais. Atualmente compõem a Comissão de elaboração de Plano de 

Educação Ambiental Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Diz estar a disposição para 

esse novo desafio e conhecer a realidade da bacia é muito importante, para desenvolver 

as ações que atendam o Plano de bacia. Fica instituída o Grupo de trabalho de Educação 

Ambienta composta pelos membros Ana Claudia, Ana Eloisa, Paulo Breda, Carina, 

Wesley, Bruno e o profissionais convidados Andressa Fernandes, IDA; Paulo Arantes, 

SEDU/ES; Micheline Savignon N. Bernebé, BRK Ambiental. Carina agradeceu a todos 

e 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 


