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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
ITAÚNAS - CBH ITAÚNAS  

REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se em 

Assembleia ordinária os membros do CBH Itaúnas - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itaúnas, no Auditório do IFES- Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Montanha, ES-130, 

Km-01 - Palhinha, Montanha - ES. A relação completa das instituições participantes está em 

lista anexa à ata. Logo após a verificação positiva de quórum, o presidente do CBH Itaúnas, Sr. 

Kleilson Rezende (SR Pedro Canário) deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. E 

dispôs a acrescentar a pauta em assuntos gerais: Apresentação de Projeto pela Profª 

Fernanda Tibério (Ifes); Apresentação WRI; Saída de Kleilson da presidência; Secretaria 

Executiva do Comitê. Em seguida, foi apresentada a pauta em nova ordem: 1. Apresentação 

de Projeto pela Profª Fernanda Tibério (Ifes); 2. Momento formação (O Ciclo da Água - Ciclo 

Hidrológico); 3. Leitura e aprovação da ata anterior; 4. Aprovação do Relatório Anual de 

Atividades 2019; 5. Apresentação de Projeto de Reflorestamento – Marcia Ledermam; 6.  

Assuntos gerais. Inicialmente, a Profª Fernanda Tibério (Ifes) realizou uma breve apresentação 

sobre um projeto metodológico para reflorestamento e formação em educação ambiental para 

jovens, com intuito de formar embaixadores do clima e replicadores do meio ambiente, seguida 

de esclarecimentos às indagações acerca do tema. A seguir foram transmitidos os vídeos (O 

Ciclo da Água - Ciclo Hidrológico) e (A Água e as Mudanças Climáticas), seguida de leitura da 

Ata da reunião anterior, aprovada com ressalvas de correções ortográficas, seguida de 

atualização sobre a situação do óleo evidenciado no litoral norte do Espírito Santo pelo Sr. 

Gustavo Braga da Rosa (Iema).  Na sequencia, foi realizada a leitura, correção e aprovação do 

Relatório Anual de Atividades do CBH Itaúnas 2019, Srª Marcia Lederman (SAPI) propõe que 

seja elaborado um relatório anual de implementação da bacia, sendo a proposta aprovada por 

unanimidade. A Srª Simone Fernandes (PMP) sugere que alguns membros da plenária possam 

ser designados a reunir-se para resolver as questões administrativas referentes às atribuições 

do comitê. Dando prosseguimento, Sr Kleison justifica a ausência do Sr Silmar Neres (Plantio 

Brasil) que por motivo de força maior não pode comparecer para apresentação solicitada em 

pauta ficando definida apresentação para próxima reunião. Sr Elder contextualizou sobre a 

parceria que a Plantio Brasil solicitou a Prodnorte a fim de viabilizar a promoção de seminários 

e plantio de árvores em datas comemorativas pré-estabelecidas para serem realizadas em 

09/03/2020 pela manhã em Pedro Canário e a tarde em Pinheiros e em 10/03/2020 pela 

manhã em Boa Esperança e a tarde em Vila Pavão. Srª Simone indaga sobre qual publico alvo 

e objetivo principal dessas ações e Srª Marcia esclarece que a intenção de municipalizar estas 

ações foi para ter acesso a uma diversidade de público maior e ampliar a visão sobre 
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reflorestamento destes, além de conseguir um compromisso institucional, no entanto, Srª 

Simone manifesta preocupação com a sustentação dessas ações que devem ser trabalhadas 

com cautela, Srª Marcia informa que o movimento Plantio Brasil é um movimento de estimulo 

de plantio de árvores e não prevê acompanhamento posterior a ação, por isso se propõe a 

conversar com o Carlo Humberto (Plantio Brasil) para organizar melhor a ideia deste projeto 

para cuidar da expectativa e compromisso para não gerar frustação, Srª Marcia solicita aos 

membros deste comitê a participarem dos seminários e propõe a criação de uma Câmara 

Técnica sobre Restauração Florestal da Bacia, fica definido a plenária votar essa sugestão de 

criação de câmara técnica em próxima reunião. Dando sequencia ao próximo assunto em 

pauta Srª Marcia realiza Apresentação de Projeto de Reflorestamento, falou sobre a atual 

situação hidrográfica da bacia, detectando que a tanto a fazer e por onde começar, indagou. 

Discorreu sobre o sistema produtivo: núcleos coletores de sementes; viveiros; comunicação; 

capacitação; assessoria técnica e pagamento por serviços ambientais, falou sobre os principais 

parceiros e dos recursos necessários com a intensão de produzir florestas para ter água, além 

disso, sugere que no dia da árvore em 21 de setembro o CBH Itaúnas promova um grande 

evento de plantio de árvores. Em assuntos gerais, o Sr. Daniel G. da Silva (Agerh) informa que 

a Srª Regina de Sousa, secretária executiva da Agerh que presta apoio à secretaria do comitê 

do itaúnas não está mais no quadro de servidores, então atualmente o CBH Itaúnas está sem 

apoio à secretaria executiva. Na sequencia, Sr. Kleilson informa que por motivos pessoais ele 

deixará o cargo de presidente do comitê e irá formalizar sua saída em próxima assembleia 

extraordinária designada para o dia 18 de março de 2020 na ocasião os segmentos deverão 

indicar um nome por segmento para composição da nova diretoria, além disso, informa 

também a possibilidade de saída também da secretária executiva Srª Fágna Piva (PMP). 

Informa que na próxima reunião também teremos uma apresentação pela Srª Luciana Alves 

(WRI). Na oportunidade, o presidente agradeceu ao IFES, que através do Srª Talita Pletsch 

que patrocinou o lanche e por ter concedido o espaço para realização desta reunião. Sem 

mais, o presidente finalizou a reunião, agradeceu novamente a presença de todos. Nada mais 

para o momento, eu Fágna Silveira Piva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo 

Presidente o CBH Itaúnas e aprovada por todos os membros presentes. 

 

 

___________________________________              _____________________________ 
            Kleilson Martins Rezende                                          Fágna Silveira Piva                                    
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