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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), REALIZADA 2 
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E 3 
DEZESSETE, ÀS DOZE HORAS E TRINTA MINUTOS, NA PESTALOZZI, 4 
EM VARGEM ALTA/ES, com a presença dos membros titulares: Karla 5 
Volponi Fornaciari, Marino Salgarello Coelho, Júlio Glauco Pontes da Silva, 6 
Liezer Guarnier Fim, Delnir Faria, Octacílio Geraldo do Carmo Filho, Regina 7 
de Marchi Lyra Oliveira. Também esteve presente: Luana Salvador, conforme 8 
se verifica pelas assinaturas na lista de presença anexa. O Presidente, Sr. 9 
Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as boas vindas e 10 
apresentou a ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de quórum. O 11 
Presidente constatou que havia quórum para a realização da reunião. 2 – 12 
Aprovação da ata da reunião anterior. A Plenária aprovou a ata 13 
encaminhada por e-mail para os membros, referente a Sétima Reunião 14 
Extraordinária, realizada no dia três de agosto do ano de dois mil e dezessete. 15 
3 – Processo Eleitoral para quadriênio 2017/2021. O Presidente esclareceu 16 
os membros sobre alguns questionamentos que haviam sido levantados nas 17 
reuniões anteriores sobre o processo eleitoral, para os quais buscou 18 
informações junto à AGERH, tal como: o produtor rural não poderá participar 19 
como pessoa física, apenas as categorias de classe que o representam, e a 20 
indústria poderá participar como pessoas jurídica. Quanto a exigência do 21 
cadastro como organização civil de recursos hídricos ou entidade 22 
ambientalista, os membros colocaram-se à disposição para auxiliar os 23 
interessados em participar do processo eleitoral a efetuarem o seu cadastro. 24 
Entretanto, o Presidente ressaltou que mesmo buscando informações junto à 25 
AGERH e o CERH, não obteve esclarecimento suficiente sobre os 26 
procedimentos necessários para esse cadastro. Segundo orientação da 27 
AGERH, a comissão eleitoral tem competência para deliberar sobre tais 28 
questões, caso seja verificado que não se aplica a exigência ou não há 29 
informações claras sobre a forma de efetivação desse cadastro. 4 – Assuntos 30 
Gerais. O Presidente informou aos membros que após o término da reunião 31 
será realizada uma oficina com os membros do comitê sobre o Plano de Bacia 32 
do Rio Novo, pela equipe que está elaborando, juntamente com a AGERH, e 33 
que no período da noite acontecerá uma reunião envolvendo a população. O 34 
Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, agradeceu a presença de todos 35 
e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Karla Volponi 36 
Fornaciari, Secretária Executiva deste comitê, lavrei a presente ata, que vai 37 
devidamente assinada por mim e pelo Presidente.  38 
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