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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), REALIZADA AOS 2 

DEZESSETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 3 

DEZESSEIS, ÀS NOVE HORAS, NO ESPAÇO CULTURAL “ZOÉ 4 

RODRIGUES MISSÁGIA”, MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, com a presença 5 

dos membros titulares: Júlio Glauco Pontes da Silva, João Paulo Penha 6 

Leitão, Karla Volponi Fornaciari, Marino Salgarello Coelho, Monica Amorim 7 

Gonçalves, Octacílio Geraldo do Carmo e Regina de Marchi Lyra Oliveira; 8 

membros suplentes: Tiago Faria Leal e Claudomir Oliosi Tose. Também 9 

estiveram presentes os convidados: Carmen Motta Guerra e Edimar Alves 10 

Silva, conforme se verifica pelas assinaturas na Lista de Presença anexa. 11 

O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as 12 

boas vindas e apresentou a ordem do dia. 1 - Leitura e aprovação da ata 13 

da reunião anterior. A Secretária Executiva, Sra. Karla Volponi Fornaciari, 14 

fez a leitura da ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia nove de 15 

dezembro de dois mil e quinze, a qual foi aprovada pela plenária. 2 - Plano 16 

de Bacia do Rio Novo - Monica Amorim Gonçalves (AGERH). A Sra. 17 

Monica Amorim Gonçalves, antes de iniciar a sua fala sobre o andamento 18 

do processo para elaboração do Plano de Bacia do Rio Novo, por meio da 19 

AGERH, informou que a partir deste ano não poderá compor a plenária do 20 

comitê com direito a voto e que atuará apenas como representante da 21 

AGERH, dando apoio técnico e auxílio ao comitê. Explicou que essa 22 

decisão foi tomada pela Diretoria da AGERH em todos os comitês do 23 

estado, a qual determinou que os seus servidores só fariam parte da 24 

plenária até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e quinze. Após a 25 

citada data, os mesmos continuariam participando dos comitês apenas 26 

como representantes da instituição, visando não interferir no poder de 27 

decisão dos comitês. Retornando ao assunto do Plano de Bacia, informou 28 

que juntamente com ele, também será elaborado o Enquadramento e que 29 

esses dois instrumentos são extremamente importantes para a gestão da 30 

bacia. Relatou que o termo de referência e o edital para contratação da 31 

empresa para elaboração desses instrumentos estão prontos, estando, 32 

nesse momento, com a diretoria administrativa para análise. Dessa forma, 33 

assim que forem liberados, será dado início ao processo de licitação para 34 

contratação. Ressaltou que os recursos financeiros dessa ação, no valor 35 

de um milhão e trezentos mil, são provenientes do FUNDAGUA. Os 36 

membros aproveitaram a oportunidade para esclarecimentos a respeito do 37 

assunto, as quais foram respondidas pela Sra. Monica. Dando 38 

prosseguimento, o Presidente expôs para os membros que com a saída da 39 

Sra. Mônica da Plenária do comitê, estaria em aberto uma vaga de titular 40 

no segmento do poder público. Dessa forma, como havia um suplente 41 

nesse segmento, a Prefeitura de Itapemirim, a Plenária deliberou que a 42 

mesma passasse a ocupar a vaga de titular. 3 – Assuntos gerais. O 43 

Presidente apresentou para todos a Instrução Normativa AGERH N° 44 

001/2016 que institui procedimentos e critérios para requerimento e 45 

obtenção da Declaração de Uso de Água Subterrânea no estado e 46 

regulamenta os usos já existentes de recursos hídricos subterrâneos. Os 47 

membros solicitaram que a Secretaria Executiva encaminhasse essa 48 

instrução normativa, por e-mail, para conhecimento. O Sr. Tiago Faria Leal 49 
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sugeriu que a AGERH faça parcerias com as Secretarias Municipais de 50 

Meio Ambiente e Agricultura para divulgação. A Plenária concordou com o 51 

membro e solicitou ao Presidente deste comitê que enviasse um ofício à 52 

agência, expondo a sugestão. O Presidente convidou os membros para a 53 

reunião do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas que 54 

ocorrerá no dia dezessete de fevereiro. A Sra. Karla Volponi Fornaciari 55 

informou que acontecerá em Iconha, no dia dezoito deste mês, reunião do 56 

Programa Estadual Reflorestar com os quinze produtores participantes 57 

para entrega dos contratos celebrados e esclarecimento de dúvidas. A Sra.  58 

Regina de Marchi Lyra Oliveira também fez o convite para o evento 4º Ifes 59 

na Praia, em Piúma, no dia vinte de fevereiro, com atividades de educação 60 

ambiental. A próxima reunião ordinária do comitê ficou agendada para o 61 

dia doze de abril, em Vargem Alta. O Sr. Octacílio Geraldo do Carmo 62 

sugeriu que fosse realizada em uma Reserva Particular do Patrimônio 63 

Natural (RPPN), localizada no município, assim os membros poderiam 64 

aproveitar a oportunidade para visitar a nascente localizada na 65 

propriedade. Ele ficou responsável de confirmar o local e encaminhar o 66 

endereço para a diretoria. A Secretária Executiva solicitou aos membros 67 

que encaminhassem por e-mail sugestões para as pautas das próximas 68 

reuniões. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, agradeceu a 69 

presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e vinte minutos. 70 

Nada mais havendo a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, Secretária 71 

Executiva deste comitê, lavrei a presente ata, que vai devidamente 72 

assinada por mim e pelo Presidente. 73 

  
 

 
Karla Volponi Fornaciari  

Secretária Executiva do CBH - Rio Novo 
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