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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), 2 

REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 3 

DOIS MIL E DEZOITO, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, NO 4 

ESPAÇO CULTURAL “ZOÉ RODRIGUES MISSÁGIA”, EM ICONHA/ES, 5 

com a presença dos MEMBROS TITULARES: Luana Salvador (Prefeitura 6 

Municipal de Rio Novo do Sul), Karla Volponi Fornaciari (Prefeitura 7 

Municipal de Iconha), Regina de Marchi Lyra Oliveira (Ifes – Piúma), Júlio 8 

Glauco Pontes da Silva (Saae – Itapemirim), Claudomir Oliosi Tose (Saae 9 

– Iconha); MEMBROS SUPLENTES: Marino Salgarello Coelho (Idaf – Rio 10 

Novo do Sul); e visitantes, Vandeir Sapadetti e Ana Lucia Paixão Sapadetti, 11 

representantes da EFA/Mepes (Escola Família Agrícola) de Rio Novo do 12 

Sul, 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 a Décima Terceira Reunião Ordinária, 19 

realizada no dia vinte de dezembro do ano de dois mil e dezessete. 3 – 20 

Apresentação das Metas para 2018. O Presidente informou que essa 21 

apresentação será realizada nas próximas reuniões, e que entre as metas 22 

está a qualificação dos novos membros da Plenária, cujo assunto está 23 

sendo discutido junto a AGERH para verificar a melhor forma de ser 24 

realizado. Ressaltou a importância da presença de todos os membros nas 25 

reuniões, pois uma das metas do Procomitês é o quórum das reuniões. 4 – 26 

Acento no CERH. O Presidente comunicou que estão abertas as 27 

inscrições para participação da sociedade civil e dos usuários no CERH 28 

para aqueles que tenham interesse. 5 – Curso de Restauração Florestal 29 

dias 21, 22 e 23/02/2018 em Linhares. A Plenária aprovou que os 30 

representantes do CBH-Rio Novo no referido curso serão os membros, Sr. 31 

Júlio Glauco Pontes da Silva e Marino Salgarello Coelho. 6 – Sobre a 32 

entrega dos veículos aos comitês. O Presidente informou que a Agerh 33 

promoveu a entrega dos veículos para os comitês que optaram por gastar 34 

parte dos recursos do Procomitês com esse item, o que incluiu o CBH-Rio 35 

Novo, e convidou os membros para conhecerem o veículo após a reunião. 36 

O Presidente apresentou o Termo de Recebimento e de Responsabilidade 37 

que assinou junto a AGERH sobre o veículo. A Plenária definiu que o 38 

comitê deverá elaborar as regras para uso do veículo pelos membros do 39 

comitê e a Sra. Luana Salvador prontificou-se em auxiliar nessa 40 

elaboração. A Plenária também aprovou que o Presidente, o qual detém a 41 

guarda do veículo, deverá realizar a Prestação de Contas sobre o uso do 42 

veículo nas reuniões do comitê para que todos os membros tenham 43 

conhecimento. 7 – Assuntos Gerais. O Presidente informou à Plenária 44 

que os representantes da EFA/Mepes de Rio Novo do Sul, presentes na 45 

reunião, haviam sido convidados para participar com o objetivo de discutir 46 

a situação dos equipamentos doados pelo Estado no passado que 47 

estavam sob a guarda da referida instituição, uma vez que na época desse 48 

convênio, a instituição ocupava o cargo de Secretaria Executiva do comitê. 49 

O Sr. Vandeir Sapadetti expôs que a entidade manifesta interesse em 50 
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permanecer com os equipamentos, pois são de muita utilidade para a 51 

instituição de ensino que os utiliza no desenvolvimento de projetos de 52 

proteção de nascentes, envolvendo os alunos e a comunidade. O Sr. 53 

Vandeir também manifestou interesse em participar do comitê e colocou-se 54 

a disposição para parcerias entre o CBH e a EFA. A Plenária aprovou e o 55 

Presidente comprometeu-se em comunicar a AGERH sobre o interesse na 56 

renovação do convênio ou doação definitiva dos equipamentos. Com a 57 

palavra, o Presidente informou aos membros que na última reunião do 58 

Fórum de Recursos Hídricos houve uma discussão sobre a possibilidade 59 

de criação das Agências de Bacias, mas que o valor cotado sobre os 60 

custos eram muito altos e que precisariam voltar a discussão no Fórum. Os 61 

membros lembraram que na reunião do mês de dezembro ficou acordado 62 

que o comitê buscaria auxiliar na resolução do conflito da abertura do 63 

Canal de Itaputanga, em Piúma. A Plenária decidiu que é necessária uma 64 

reunião preparatória sobre o assunto junto a AGERH e estabeleceu uma 65 

comissão formada pelos membros: Luana Salvador, Karla Volponi 66 

Fornaciari, Regina de Marchi Lyra Oliveira e Júlio Glauco Pontes da Silva. 67 

O Presidente informou que a AGERH está dando continuidade no trabalho 68 

de elaboração do instrumento de enquadramento e que haverá a primeira 69 

oficina, no dia três de abril do corrente ano. Os membros solicitaram que a 70 

próxima reunião do mês de abril fosse realizada no mesmo dia da oficina 71 

para otimizar o tempo, o que foi aprovado por unanimidade. O Presidente, 72 

Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, agradeceu a presença de todos e 73 

encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Karla Volponi 74 

Fornaciari, Secretária Executiva deste comitê, lavrei a presente ata, que vai 75 

devidamente assinada por mim e pelo Presidente.  76 

 
 

Karla Volponi Fornaciari 
Secretária Executiva do CBH - Rio Novo 

 
 

Júlio Glauco Pontes da Silva 
Presidente do CBH – Rio Novo 
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