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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), 2 
REALIZADA AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 3 
DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, NO 4 
ESPAÇO CULTURAL “ZOÉ RODRIGUES MISSÁGIA”, ICONHA/ES, com 5 
a presença dos MEMBROS TITULARES: Luana Salvador (Prefeitura 6 
Municipal de Rio Novo do Sul), Cynthia Aparecida Valiati Barreto 7 
(Prefeitura Municipal de Iconha), Paulo Sérgio Marion Guio (Incaper), 8 
Regina de Marchi Lyra Oliveira (IFES-Piúma), Júlio Glauco Pontes da Silva 9 
(Saae – Itapemirim), Paulo Henrique Trevisani - SAAE Iconha, Liezer 10 
Guarnier Fim (Cesan), Felipe Dutra Brandão (AGERH); MEMBROS 11 
SUPLENTES: Marino Salgarello Coelho (Idaf) e pelo VISITANTES: Delnir 12 
Faria, conforme se verifica pelas assinaturas na lista de presença anexa. O 13 
Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as 14 
boas vindas e agradeceu a presença de todos apresentando, em seguida, 15 
a ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de quórum. O Presidente 16 
constatou que havia quórum para a realização da reunião. 2 – Aprovação 17 
da ata da reunião anterior. A Plenária aprovou a ata encaminhada por e-18 
mail para os membros, referente à Décima Sétima Reunião Ordinária, 19 
realizada no dia treze de agosto de dois mil e dezoito. 3 – Aprovação do 20 
Plano de Comunicação. Colocou-se em discussão para aprovação o 21 
Plano de Comunicação do CBH Rio Novo. Deliberou-se por atualizar o 22 
mesmo a cada ano e a Revisão ser realizada a cada quatro anos, 23 
juntamente com a eleição da Plenária. Sem mais ressalvas, aprovou-se o 24 
Plano de Comunicação. 4 - Assuntos Gerais. Atendendo ao ofício Circular 25 
AGERH 006/2018, que tem por objetivo o preenchimento de Formulários 26 
para levantamento das necessidades de capacitação dos entes do Sistema 27 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo, 28 
foram distribuídos os mesmos para que os membros pudessem assinalar 29 
as necessidades, sendo os mesmos encaminhados à AGERH 30 
posteriormente. Aproveitando o assunto, questionou-se sobre a qual ente 31 
recairia a responsabilidade de capacitação dos membros da plenária, 32 
sendo orientados pelo Felipe a averiguar junto ao departamento 33 
responsável da AGERH para maiores esclarecimentos e cumprimento 34 
desta proposição. De posse da Resolução nº 69/2018 da AGERH, na qual 35 
notificava alguns usuários a comparecer a postos avançados de 36 
cadastramento localizados nas bacias hidrográficas, questionou-se o 37 
porque da indicação do escritório Local do Incaper de Cachoeiro de 38 
Itapemirim para atender à Bacia Hidrográfica de Rio Novo. Felipe explicou 39 
que o posto avançado de outorga é de responsabilidade da AGERH, com 40 
funcionários próprios, totalmente desvinculado das ações do INCAPER, 41 
que apenas cedeu o espaço físico para instalação. Foi anunciada também 42 
a data de realização da última oficina referente ao Plano de Bacia, ao dia 43 
31 de outubro de dois mil e dezoito no CRAS de Iconha. A previsão de 44 
duração desta seria apenas a parte da manhã. O presidente ressaltou a 45 
importância da participação de todos os membros no evento, assim como a 46 
comunidade em geral. No dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito 47 
tomou posse o conselho consultivo do Monumento Natural o Frade e a 48 
Freira. Como dois Comitês de Bacia foram convidados a participar do 49 
conselho, acordou-se que a vaga de titular e suplência fossem ocupadas 50 



 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Novo / CBH - Rio Novo 
Decreto 1350-R, de 08 de julho de 2004 

cbhrionovoes@gmail.com 
  

Municípios: Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Iconha e Piúma 
 

por cada um dos comitês, ficando o CBH Rio Novo com a vaga de titular e 51 
o CBH Itapemirim com a vaga de suplência. 52 
O presidente levantou a necessidade de alterar o Regimento Interno do 53 
CBH Rio Novo, no que tange a antecedência de convocação para as 54 
reuniões. Para isso, será convocada uma reunião extraordinária para tratar 55 
do assunto. Novamente foi mencionada a importância de uma discussão 56 
mais aprofundada sobre o Vale do Orobó, porém, a mesma tem se adiado 57 
devido a dificuldades encontradas em mobilizar a Prefeitura Municipal de 58 
Piúma para a realização do encontro. O Presidente, Sr. Júlio Glauco 59 
Pontes da Silva, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 60 
Nada mais havendo a tratar, eu, Luana Salvador, convidada a secretariar 61 
esta reunião, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 62 
e pelo Presidente.  63 
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