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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

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

DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, 3 

ÀS NOVE HORAS, NO SÍTIO MATA DA SERRA, COMUNIDADE DE 4 

SÃO BENEDITO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, com a presença 5 

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

Leitão, Bruno Contaefer Moreli (representando Karla Volponi Fornaciari), 7 

Marino Salgarello Coelho, Octacílio Geraldo do Carmo, Regina de Marchi 8 

Lyra Oliveira, Delnir Faria; membros suplentes: Claudomir Oliosi Tose; 9 

representantes da AGERH: Monica Amorim Gonçalves, Fabiana Gomes da 10 

Silva, e demais participantes, conforme se verifica pelas assinaturas na 11 

Lista de Presença anexa. Os membros do CBH-Rio Novo e visitantes 12 

foram recebidos pelo Sr. João Luiz Madureira Júnior, proprietário do Sítio 13 

Mata da Serra, dando as boas vindas e apresentando o biólogo 14 

responsável pela RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), Sr. 15 

Geraldino de Souza, o qual contou a história da RPPN e sua importância 16 

para o ecossistema local, sociedade, pesquisadores, estudantes e 17 

amantes da natureza, além de mostrar a variedade e raridade de espécies 18 

de árvores e animais presentes no local. Logo após, o Sr. Júlio Glauco 19 

Pontes da Silva iniciou a reunião, dando as boas vindas e agradecendo ao 20 

proprietário do Sítio Mata da Serra pelo local cedido para a reunião e a 21 

presença significativa de produtores e sociedade civil organizada. Em 22 

seguida apresentou a ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de 23 

quórum. O Presidente conferiu a lista de presença, constatando que havia 24 

quórum para a realização da reunião. 2 - Leitura e aprovação da ata da 25 

reunião anterior. O Presidente não fez a leitura da ata da Reunião 26 

Extraordinária, realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e 27 

dezesseis, pois todos haviam recebido cópia da mesma, anteriormente, por 28 

e-mail, a qual foi aprovada pela plenária. 3 – Situação do processo de 29 

fortalecimento dos comitês. O Presidente comunicou que o CBH - Rio 30 

Novo ganhou um celular com crédito de R$ 120,00 mensais para uso 31 

exclusivo das atividades referentes ao comitê e relatou que a aquisição do 32 

veiculo para atender a demanda do CBH está bem adiantada, 33 

encontrando-se em fase de pregão para contratação. 4 – Situação do 34 

processo sobre o Plano de Bacia. A Sra. Monica Amorim Gonçalves, 35 

representante da AGERH, informou o andamento do processo para 36 

elaboração do Plano de Bacia do Rio Novo, estando o mesmo em análise 37 

na Procuradoria Geral do Estado e que ela tem verificado diariamente a 38 

situação do processo. Aproveitando a oportunidade, a Sra. Monica 39 

convidou os presentes para o workshop que será realizado no dia 27 de 40 

abril do corrente ano, às nove horas, no CRAS de Alfredo Chaves sobre o 41 

Plano de Recursos Hídricos e a Cobrança pelo uso d’água no Rio 42 

Benevente. A Sra. Mônica também apresentou a Sra. Fabiana Gomes da 43 

Silva que estará representando a AGERH no comitê. 5 – Encontro 44 

Estadual de Comitês de Bacias. O Presidente informou os temas que 45 

serão abordados no evento e que acontecerá no dia vinte e um de junho 46 

deste ano, havendo um veículo para levar os interessados e ressaltando a 47 

importância de participarem. 6 – Encontro Nacional de Comitês de 48 

Bacias. O Presidente comunicou que o encontro acontecerá entre o dia 49 
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três e oito de julho do corrente ano e que estarão sendo disponibilizadas 50 

três vagas para o CBH - Rio Novo, solicitando que na próxima reunião seja 51 

levado o nome das pessoas que tenham interesse e disponibilidade, pois o 52 

ENCOB será realizado em Salvador/BA.  7 – Assuntos gerais. Momento 53 

aberto para a participação e discursão de temas relevantes para o comitê, 54 

ocorrendo questionamentos à AGERH a respeito da prorrogação e 55 

divulgação da Instrução Normativa AGERH n° 001/2016 que institui 56 

procedimentos e critérios para requerimento e obtenção da Declaração de 57 

Uso de Água Subterrânea no estado e regulamenta os usos já existentes 58 

de recursos hídricos subterrâneos. A Sra. Monica e a Sra. Fabiana 59 

informaram que essa instrução está para ser prorrogada e que a mesma 60 

está sendo divulgada em reuniões realizadas com o apoio dos CBH, IDAF, 61 

INCAPER, Sindicatos e Sociedade Civil Organizada, sendo exposta a 62 

importância do cadastramento para conhecer a realidade do uso da água 63 

subterrânea no estado. O Sr. Octacílio Geraldo do Carmo questionou as 64 

representantes da AGERH sobre a abertura de poços sem especificações 65 

e critérios técnicos e elas informaram que através desse cadastramento 66 

será realizado um levantamento e verificação das condições dos poços, 67 

ressaltando mais uma vez a importância do cadastro. A Sra. Dalva 68 

Ringuier relatou a importância de rever critérios para o plantio de eucalipto, 69 

pois na região encontram-se muitos plantios em APP (área de preservação 70 

permanente) sem qualquer critério e fiscalização pelos órgãos 71 

competentes e também ressaltou o elevado número de Estações de 72 

Tratamento de esgoto desativadas. A Sra. Monica lembrou que projetos de 73 

estações de tratamento de esgotos devem constar entre as ações do plano 74 

de recursos hídricos. O Sr. Marino Salgarello Coelho, representante do 75 

IDAF, lembrou que existem normas e critérios para o plantio de eucalipto e 76 

que o IDAF está a disposição para sanar qualquer dúvida a respeito deste 77 

e outros assuntos, ressaltando que o órgão não tem como fiscalizar todas 78 

as propriedades que possuam plantios de eucalipto. Os produtores da 79 

região que estavam presentes também aproveitaram a oportunidade para 80 

fazer questionamentos e sanar dúvidas junto aos órgãos públicos. A Sra. 81 

Dalva propôs a realização de uma reunião no Sítio Mata da Serra com os 82 

produtores da região para falar sobre o Programa Estadual Reflorestar, a 83 

Instrução Normativa AGERH n° 001/2016 e outros assuntos de interesse 84 

da comunidade. A próxima Reunião Ordinária do comitê ficou agendada 85 

para o dia catorze de julho, em Rio Novo do Sul. O Presidente, Sr. Júlio 86 

Glauco Pontes da Silva, agradeceu a presença de todos e encerrou a 87 

reunião às doze horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, 88 

Bruno Contaefer Moreli, na ausência da Secretária Executiva deste comitê, 89 

lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo 90 

Presidente. 91 
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