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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

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

CATORZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 3 

DEZESSEIS, ÀS NOVE HORAS, NO CRAS, MUNICÍPIO DE RIO NOVO 4 

DO SUL/ES, com a presença dos membros titulares: Júlio Glauco Pontes 5 

da Silva, João Paulo Penha Leitão, Karla Volponi Fornaciari, Marino 6 

Salgarello Coelho, Octacílio Geraldo do Carmo, Regina de Marchi Lyra 7 

Oliveira; Paulo Decotelli da Silva; membros suplentes: Claudomir Oliosi 8 

Tose; representante da AGERH: Fabiana Gomes da Silva. Também 9 

estiveram presentes: Carmen Motta Guerra, Ely Decothé Júnior, Luana 10 

Salvador, Vandeir Spadetti, Rozeli Coelho Silva, Roicles M. Coelho, 11 

Mauricio Vieira Gomes, conforme se verifica pelas assinaturas na lista de 12 

presença anexa. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a 13 

reunião, dando as boas vindas e solicitou que os participantes se 14 

apresentassem, pois haviam pessoas que estavam participando pela 15 

primeira vez. Em seguida apresentou a ordem do dia. 1 – Abertura e 16 

verificação de quórum. O Presidente constatou que havia quórum para a 17 

realização da reunião. 2 - Leitura e aprovação da ata da reunião 18 

anterior. Após algumas sugestões, a ata da Reunião Ordinária, realizada 19 

no dia doze de abril de dois mil e dezesseis foi aprovada pela plenária e os 20 

membros solicitaram que uma cópia fosse enviada por e-mail. 3 - Situação 21 

do processo sobre o Plano de Bacia.  A Sra. Fabiana Gomes da Silva, 22 

representante da AGERH, informou o número do processo (70748705), 23 

onde constam todas as informações e histórico de ações sobre o assunto. 24 

Relatou que a Procuradoria Geral do Estado solicitou algumas adequações 25 

no edital de licitação, especialmente no quesito orçamentário, e no termo 26 

de referência. Informou que a AGERH, após algumas experiências na 27 

elaboração de planos de bacias no estado, também verificou a 28 

necessidade de adequar o atual modelo adotado, de forma que o plano 29 

pudesse ser executado conforme fosse elaborado, entretanto a agência 30 

ainda não possui um novo modelo definido. O Sr. Octacílio Geraldo do 31 

Carmo expôs algumas preocupações quanto ao tempo necessário para 32 

que essas alterações fossem feitas. O Presidente colocou em discussão 33 

para que a plenária analisasse e decidisse se o comitê deve continuar com 34 

o modelo atual para a elaboração do seu plano de bacia ou se deve adotar 35 

a nova proposta, fazendo as adequações necessárias. Após as 36 

discussões, o Presidente solicitou a Sra. Fabiana que esclarecesse as 37 

dúvidas levantadas a cerca desse novo modelo junto à AGERH para que o 38 

comitê pudesse avaliar e tomar a melhor decisão. Os membros pontuaram 39 

que seria interessante levar essa discussão para o Encontro Estadual dos 40 

Comitês de Bacias Hidrográficas e que se houver necessidade faça-se 41 

uma reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto. 4 - Reunião 42 

sobre o Programa Reflorestar realizada em Guiomar. O Sr. Octacílio 43 

comunicou que não pôde participar da reunião, mas que a Sra. Dalva 44 

Ringler, Secretária Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta, repassou 45 

os principais pontos discutidos, ressaltando que o programa, atualmente, 46 

visa concentrar as ações em determinadas regiões, consorciando espécies 47 

nativas e econômicas. Também convidou para a palestra que acontecerá 48 

na RPPN Mata da Serra, em Vargem Alta, sobre a experiência do Instituto 49 

Terra no Programa Olhos d’água, no dia vinte e três de julho, às nove 50 

horas. 5 – ENCOB. O Presidente solicitou que constasse em ata os nomes 51 

dos três representantes do comitê que foram indicados para participar do 52 
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ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, 53 

conforme já discutido e deliberado nas reuniões anteriores: Júlio Glauco 54 

Pontes da Silva, Karla Volponi Fornaciari e Claudomir Oliosi Tose. 55 

Entretanto, informou que por contenção de gastos, está havendo uma 56 

mudança e que provavelmente será disponibilizada apenas uma vaga para 57 

cada comitê. Ressaltou que os comitês do estado ficaram insatisfeitos com 58 

essa mudança e que discutirão na próxima reunião do Fórum sobre o 59 

assunto para decidirem qual o posicionamento será adotado. A plenária 60 

indicou o Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, caso seja disponibilizada 61 

apenas uma vaga para o CBH Rio Novo. 6 - Acordo de Cooperação 62 

entre CBH Rio Novo e Consorcio AMARCO para captação de água 63 

superficial para a obra de duplicação da Rodovia RB 101. O Presidente 64 

informou que o comitê recebeu um ofício do Consorcio AMARCO, 65 

solicitando a celebração desse Acordo de Cooperação, mas que será 66 

necessário realizar uma reunião com representantes do consórcio, 67 

usuários e empresas de abastecimento público para avaliação e 68 

esclarecimento de dúvidas. O Sr. Ely Decothé Júnior, representante da 69 

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, informou que a área objeto da 70 

captação está inserida em uma região crítica que vem sofrendo com o 71 

problema de escassez hídrica. A Sra. Fabiana esclareceu alguns pontos 72 

sobre como são feitos os acordos de cooperação e que se deve observar a 73 

Instrução Normativa nº 008/2015, no caso do uso para a finalidade 74 

industrial. Também lembrou que o comitê não é o órgão responsável por 75 

autorizar a captação, já que isto é de responsabilidade da AGERH, através 76 

da outorga, e que o comitê poderá nomear responsáveis pelo 77 

acompanhamento do acordo, visando verificar o seu cumprimento. Após 78 

discussão, a plenária deliberou pela criação de um grupo de trabalho para 79 

dar andamento, agilizar e firmar o acordo de cooperação, composto por 80 

representantes das Prefeituras Municipais de Iconha e Rio Novo do Sul, 81 

Idaf, Cesan, SAAE de Iconha e Itapemirim. 7 - Assuntos Gerais. O 82 

Presidente informou que acontecerá o Encontro Estadual dos Comitês de 83 

Bacias Hidrográficas e que o comitê passará as informações sobre o 84 

transporte para os membros que tiverem interesse em participar. A 85 

Secretária Executiva, Sra. Karla Volponi Fornaciari, informou que os 86 

representantes das Prefeituras Municipais de Piúma e Itapemirim faltaram 87 

as duas últimas reuniões do comitê e que, dessa forma, conforme o 88 

regimento interno, deverão ser notificados. O Presidente agradeceu a 89 

presença dos representantes da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul e 90 

convidou-os a continuar participando das reuniões do comitê. O Sr. 91 

Vandeir Spadetti, representante do MEPES de Rio Novo do Sul informou 92 

que retornará a participar das atividades do CBH e que, mesmo durante o 93 

tempo que ficou afastado, continuou trabalhando com projetos de 94 

recuperação de nascentes. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, 95 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo 96 

a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, Secretária Executiva deste comitê, 97 

lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo 98 

Presidente. 99 

Karla Volponi Fornaciari 
Secretária Executiva do CBH - Rio Novo 

 
Júlio Glauco Pontes da Silva 

Presidente do CBH – Rio Novo 


