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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ 1 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), 2 
REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 3 
DOIS MIL E VINTE, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, NO 4 
CRAS “CLAYTON PESSINE” EM RIO NOVO DO SUL/ES, com a 5 
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 8 
(Incaper), Alexandre Elias Aboumrade (SAAE- Vargem Alta), Maria 9 
Aparecida Fabre Menegardo (ASCOSV) Maurício Vieira Gomes 10 
(Instituto Água) pelo Representante da AGERH: Felipe Dutra 11 
Brandão e pelos VISITANTES: Marino Salgarello Coelho e Rozeli 12 
Coelho Silva. O Presidente, Sr. Maurício Viera Gomes, iniciou a 13 
reunião, dando as boas vindas e agradeceu a presença de todos 14 
apresentando, em seguida, a ordem do dia. 1 – Abertura e 15 
verificação de quórum. O Presidente constatou que não havia 16 
quórum para aprovação de atas e deliberações, iniciando a reunião, 17 
apesar da falta de quórum. 2 – Aprovação das atas de reuniões 18 
anteriores. Como não havia quórum, não foi possível a aprovação 19 
da ata da reunião anterior. 3 – Definição da Secretaria Executiva. 20 
Diante da dificuldade de continuar na secretaria executiva do CBH 21 
Rio Novo, abriu-se espaço para ocupação do cargo. Todos os 22 
representantes do poder público se declararam impossibilitados de 23 
assumir a secretaria executiva. Para que o cargo não ficasse em 24 
vacância, acordou-se a permanência de Luana Salvador por mais 25 
um ano 4 – Modelo de Gestão a ser implantado no próximo 26 
Biênio 2020/2021. O presidente apresentou a plenária os 27 
questionamentos que fez à AGERH quanto um maior protagonismo 28 
dos CBHs nas atividades da entidade, e que a mesma estuda 29 
implantar vídeos-conferências para uma maior participação da 30 
população em geral nas reuniões do CBH, através de transmissões 31 
ao vivo. 5 – Verificação da Relação de Faltas. O presidente 32 
reforçou a necessidade de se cumprir o regulamento aprovado pelo 33 
CBH, principalmente no que se refere às faltas dos membros nas 34 
reuniões. Alexandre sugeriu uma visita nas entidades com alto 35 
número de faltas para tentar mobilizar uma maior participação, e que 36 
na próxima reunião seria apresentado um relatório com o número de 37 
faltas por entidade.   6 – Seminário Caminho das Águas. O 38 
presidente levantou a possibilidade de realização de um seminário 39 
sobre a bacia, a princípio no dia 17 de março de 2020, por ser 40 
próximo à comemoração do dia da água. Devido à proximidade com 41 
a data do evento e falta de quórum para deliberar decisões, ficou 42 
agendada uma reunião extraordinária para o dia 10 de Março, 43 
visando discutir possíveis datas para realização do evento. 7 – 44 
Descida Ecológica do Rio Iconha. O presidente Maurício informou 45 
sobre a descida esportiva que acontece no Rio Iconha, e que esse 46 
ano seria no dia 22/03/2020, convidando a plenária para participar 47 
do evento. Mencionou que seria importante a participação do CBH 48 
como organizador/ apoio ao evento. Novamente, pela proximidade 49 
da data de realização, a plenária achou inviável que o CBH se 50 
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envolvesse na organização do evento. Entretanto, para demonstrar 51 
apoio e ajudar na divulgação, foi sugerido por Alexandre a 52 
confecção, via patrocínio, de camisas e bonés para distribuição no 53 
evento. Maurício se encarregou de conseguir patrocínio para 54 
confecção dos brindes. 8- Situação da Câmara Técnica de 55 
Acompanhamento do MOP. A câmara técnica para 56 
acompanhamento das atividades do MOP, criada na última reunião 57 
de 2019, se comprometeu a realizar sua primeira reunião em março, 58 
com data a ser definida pela mesma. 9 – Situação do CBH perante 59 
eventos extremos. Foi levantado o questionamento sobre o papel 60 
do CBH perante a eventos hidrológico extremos. Felipe argumentou 61 
que o CBH trabalha com o planejamento em ações de emergência, 62 
na articulação junto às entidades. O presidente então levantou a 63 
possibilidade de conversar com a Defesa Civil estadual sobre a 64 
implementação de um sistema de alerta na bacia do Rio Novo. Ficou 65 
acertada também uma agenda com a prefeitura de Piúma para 66 
alinhamento sobre as ações de dragagem no Vale do Orobó.  10 - 67 
Assuntos Gerais. Não havia mais assuntos a serem debatidos 10 – 68 
Encerramento. O Presidente, Sr. Maurício Vieira Gomes, 69 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais 70 
havendo a tratar, eu, Luana Salvador, convidada a secretariar essa 71 
reunião, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por 72 
mim, pelo Presidente.73 
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