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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ 1 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), 2 
REALIZADA AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 3 
DOIS MIL E VINTE, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, EM 4 
PLATAFORMA ONLINE, com a presença dos MEMBROS 5 
TITULARES: Luana Salvador (Prefeitura Municipal de Rio Novo do 6 
Sul), Karla Volponi Fornaciari (Prefeitura Municipal de Iconha), Paulo 7 
Sérgio Marion Guio (Incaper), Liezer Guarnier Fim (CESAN), Paulo 8 
Henrique Trevisani (SAAE Iconha), Maurício Vieira Gomes (Instituto 9 
Água). O Presidente, Sr. Maurício Viera Gomes, iniciou a reunião, 10 
dando as boas vindas e agradeceu a presença de todos 11 
apresentando, em seguida, a ordem do dia. 1 – Abertura e 12 
verificação de quórum. O Presidente constatou que não havia 13 
quórum para aprovação de atas e deliberações, iniciando a reunião, 14 
apesar da falta de quórum. 2 – Aprovação das atas de reuniões 15 
anteriores. Como não havia quórum, não foi possível a aprovação 16 
da ata da reunião anterior. 3 – Estratégia de Capacitação para 17 
Novos Membros. Foi apresentada a plenária uma estratégia de 18 
capacitação para novos membros, meta integrante do Procomitês, 19 
que não vem sendo atingida pelo CBH. Foi constatada a dificuldade 20 
de acesso dos novos membros aos cursos oferecidos através de 21 
plataformas online disponibilizadas pela ANA. Avaliou-se o preparo 22 
de material impresso, somado a um questionário para que fosse 23 
aplicado aos novos membros 4 - Apresentação SAAE/CESAN 24 
sobre eventos pós inundação.  Paulo Henrique Trevisani, 25 
representando o SAAE de Iconha iniciou a apresentação apontando 26 
as conseqüências das chuvas ocorridas em Janeiro no município de 27 
Iconha para o abastecimento da cidade, onde a falta de energia 28 
dificultou o início das ações de reparação. Redes tiveram que ser 29 
refeitas para o abastecimento que na presente data está 30 
normalizado. Entretanto, como conseqüência do evento, o leito do 31 
Rio Iconha elevou-se, transbordando mesmo em chuvas de baixa 32 
intensidade. Respondendo a questionamentos, Paulo Henrique 33 
informou que não houve repasse dos custos das intervenções à 34 
população, mas houve sim, um aumento no consumo individual. 35 
Continuando, foi relatada a dificuldade enfrentada para 36 
desobstrução da rede de esgotamento sanitário. Foi relatada a 37 
preocupação com a qualidade da água distribuída durante o evento 38 
crítico, contudo, foi disponibilizada pela FUNASA uma unidade 39 
móvel para análise da qualidade da água fornecida. Foi passada a 40 
palavra para Liezer, representante da CESAN, fazer suas 41 
considerações. A CESAN atua nos municípios de Rio Novo do Sl e 42 
Piúma. Nesse evento, a sede do município de Rio Novo do Sl não 43 
foi atingida pelas chuvas, não registrando maiores problemas no 44 
fornecimento de água. No município de Piúma, houve problemas na 45 
distribuição, por falta de energia e assoreamento da casa de 46 
bombas. A empresa isentou as tarifas da população atingida e 47 
suspendeu o corte de fornecimento de água nesse período.   5 – 48 
Assuntos Gerais. O presidente apresentou à plenária um projeto 49 
que encontra-se em criação, de sobrevôo pela bacia do Rio Novo, 50 
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realizado pela AGERH e Defesa Civil, levantando os pontos críticos 51 
da bacia, principalmente após as chuvas de Janeiro. O projeto não 52 
tem data para lançamento. Foi informado aos membros que o CBH 53 
solicitou à AGERH um estudo hidrodinâmico da foz do Rio Novo. 54 
Questionado à CESAN se a mesma possuía tal estudo, o 55 
representante ficou de verificar com a empresa. 06 – 56 
Encerramento. O Presidente, Sr. Maurício Vieira Gomes, 57 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais 58 
havendo a tratar, eu, Luana Salvador, lavrei a presente ata, que vai 59 
devidamente assinada por mim, pelo Presidente.60 
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