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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), REALIZADA AOS 2 
VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, 3 
ÀS QUATORZE HORAS, NO SAAE, EM ITAPEMIRIM/ES, com a presença 4 
dos membros titulares: José Abilio Pimenta Cardoso, Karla Volponi Fornaciari, 5 
Marcia dos Santos Rapoza (representando o Sr. Tiago  Faria Leal – Prefeitura 6 
de Itapemirim), Marino Salgarello Coelho, Júlio Glauco Pontes da Silva, Liezer 7 
Guarnier Fim, Regina de Marchi Lyra Oliveira; membros suplentes: Claudomir 8 
Oliosi Tose. Também esteve presente: Vandeir Spadetti, conforme se verifica 9 
pelas assinaturas na lista de presença anexa. O Presidente, Sr. Júlio Glauco 10 
Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as boas vindas e apresentou a 11 
ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de quórum. O Presidente 12 
constatou que havia quórum para a realização da reunião. 2 – Aprovação da 13 
ata da reunião anterior. A Plenária aprovou a ata encaminhada por e-mail 14 
para os membros, referente a 9º Reunião Ordinária, realizada no dia onze de 15 
abril do ano de dois mil e dezessete. 3 – Processo Eleitoral para quadriênio 16 
2017/2021. O Presidente informou aos membros que é necessário iniciar um 17 
novo processo eleitoral para composição da Plenária e Diretoria do comitê. A 18 
Secretária Executiva, Sra. Karla Volponi Fornaciari, comunicou os membros 19 
que de acordo com o regimento interno, o próximo mandato da Plenária terá 20 
duração de 4 anos, enquanto o da Diretoria de 2 anos. Também relembrou 21 
que o estabelecimento desse mandato de 4 anos para os membros, com 22 
eleições nos anos ímpares, visa coincidir com os mandatos para prefeitos, 23 
facilitando a nomeação dos representantes do poder público municipal para 24 
compor a Plenária. O Sr. Liezer Guarnier Fim questionou sobre a possibilidade 25 
de prorrogar o mandato atual para evitar retrocessos nos projetos que já estão 26 
em andamento como o Procomitês, mas o Presidente esclareceu que isso não 27 
interferirá nas ações já iniciadas e que a nova diretoria poderá dar 28 
continuidade. A Secretária Executiva informou que o regimento interno define 29 
a necessidade da criação de uma Comissão Eleitoral para conduzir o 30 
processo eleitoral. Os membros discutiram sobre a composição dessa 31 
comissão, sendo aprovada a Comissão Eleitoral composta por Marino 32 
Salgarello Coelho (poder público), Júlio Glauco Pontes da Silva (usuário) e 33 
Regina de Marchi Lyra Oliveira (sociedade civil organizada). O presidente 34 
informou que será convocada uma reunião extraordinária para aprovação da 35 
deliberação elaborada pela comissão sobre o processo eleitoral e que na 36 
oportunidade serão esclarecidas as dúvidas sobre quais documentos deverão 37 
ser apresentados para a habilitação dos inscritos. O Presidente destacou que 38 
o comitê deverá atentar-se a Resolução do Conselho Estadual de Recursos 39 
Hídricos – CERH nº 002/2016 que estabelece as categorias passíveis de 40 
compor as plenárias dos comitês de bacias hidrográficas capixabas para que 41 
não haja equívocos no processo eleitoral. A Secretária Executiva reforçou a 42 
necessidade de todos os membros participarem da mobilização, divulgando o 43 
processo eleitoral em seus municípios de origem, convidando as instituições 44 
que possam participar do comitê. Os membros discutiram sobre a realização 45 
de reuniões de mobilização durante esse processo, mas concluíram que 46 
aquelas realizadas nos últimos processos eleitorais não tiveram sucesso, pois 47 
a população não participou. Então, optou-se por não realizá-las esse ano, 48 
ficando como responsabilidade dos membros a divulgação do processo. 49 
Também foi discutido os pontos para entrega da documentação de inscrição 50 
no processo eleitoral em cada município, os quais constarão na deliberação. 4 51 
– Assuntos Gerais. O Presidente expôs para os membros as dificuldades 52 
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sobre o Procomitês, pois os recursos financeiros previstos ainda não foram 53 
liberados, e comunicou que no dia quatorze de junho do corrente ano, durante 54 
a reunião do Fórum de Recursos Hídricos, foi devolvido para a Agência 55 
Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) o aparelho de celular que estava à 56 
disposição do comitê. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, 57 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta 58 
minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, Secretária 59 
Executiva deste comitê, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada 60 
por mim e pelo Presidente.  61 
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