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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

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

DEZOITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 3 

DEZESSEIS, ÀS NOVE HORAS, NO MEPES DE PIÚMA/ES, com a 4 

presença dos membros titulares: Júlio Glauco Pontes da Silva, Karla 5 

Volponi Fornaciari, José Abilio Pimenta Cardoso, Tiago Faria Leal, Marino 6 

Salgarello Coelho, Paulo Decotelli da Silva, Regina de Marchi Lyra Oliveira; 7 

membros suplentes: Claudomir Oliosi Tose. Também estiveram presentes: 8 

Carmen Motta Guerra, Ely Decothé Júnior, Vandeir Spadetti, Silvia A. C. 9 

Sardenberg, Edimar Alves Silva, Mauricio Vieira Gomes, conforme se 10 

verifica pelas assinaturas na lista de presença anexa. O Presidente, Sr. 11 

Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as boas vindas e 12 

apresentou a ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de quórum. O 13 

Presidente constatou que havia quórum para a realização da reunião. 2 - 14 

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada pela 15 

plenária. 3 – Apresentação dos novos representantes da AGERH.  O 16 

Presidente informou que os novos representantes da AGERH que 17 

acompanharão o comitê serão a Sra. Mônica e o Sr. Felipe, mas que 18 

houve um imprevisto e eles não puderam participar da presente reunião. 4 19 

– Situação do processo sobre o Plano de Bacia. O Presidente 20 

esclareceu que o Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN) auxiliará na 21 

elaboração dos planos de bacia, seguindo a nova metodologia, na qual se 22 

faz, simultaneamente, o diagnóstico e a execução do plano. O Presidente 23 

propôs a realização de uma reunião com representantes da AGERH e do 24 

IJSN para apresentação da metodologia para o comitê, o que foi acatado 25 

pela plenária. A Sra. Regina de Marchi Lyra Oliveira colocou o IFES à 26 

disposição para sediar a reunião e o Presidente disse que informará os 27 

membros a data da reunião, assim que a mesma for agendada. O Sr. 28 

Mauricio Vieira Gomes expôs que no passado houve a possibilidade do 29 

plano ser elaborado via IFES e solicitou ao Presidente que isso fosse 30 

verificado. A Secretária Executiva, Sra. Karla Volponi Fornaciari, 31 

esclareceu que isso não foi possível, pois o IFES não conseguiu 32 

apresentar toda a documentação exigida pelo Edital do FUNDAGUA que 33 

havia disponibilizado recursos financeiros para essa finalidade. Na 34 

oportunidade, enquanto os membros discutiam sobre pontos do plano de 35 

bacia e enquadramento, o Sr. José Abilio Pimenta Cardoso perguntou ao 36 

SAAE de Iconha sobre uma notícia recente de lançamento de esgoto no rio 37 

Iconha pela citada instituição e o Sr. Claudomir Oliosi Tose, representante 38 

da mesma, explicou que não foi um lançamento, mas um acidente, devido 39 

ao entupimento de uma rede de esgoto que acabou ocasionando o 40 

vazamento, já tendo sido resolvido o problema. 5 – Iniciar a elaboração 41 

do relatório de Atividades Anual para apresentar ao CERH. O 42 

Presidente informou que o comitê iniciará a elaboração do seu relatório e 43 

caso os membros tenham alguma contribuição devem encaminhar para a 44 

diretoria. 6 – Iniciar a elaboração do Calendário de 2017. O Presidente 45 

informou que também deve ser elaborado o calendário de reuniões para o 46 

ano de 2017 e que o mesmo deverá ser aprovado na última reunião do 47 

corrente ano, no próximo dia treze de dezembro. 7 – Apresentação do 48 

Projeto RPPN. A Sra. Silvia A. C. Sardenberg, servidora do IEMA, da 49 

Gerência de Recursos Naturais (GRN), fez uma apresentação para os 50 

membros do comitê sobre RPPN (Reserva Particular do Patrimônio 51 

Natural), falando da sua importância, o que é, quem pode fazer, quais são 52 
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os documentos necessários, entre outros tópicos, e ao final da 53 

apresentação, os membros puderam esclarecer suas dúvidas. Ela deixou o 54 

seu contato e colocou-se à disposição para realizar reuniões com 55 

proprietários rurais da bacia que tenham algum perfil para a conservação. 56 

8 - Assuntos Gerais. O Presidente informou que o membro Sr. Octacílio 57 

Geraldo do Carmo Filho justificou a sua ausência. Também comunicou 58 

para a plenária que foi assinado o Acordo de Cooperação entre o CBH Rio 59 

Novo e o Consórcio AMARCO para captação de água na Bacia do Rio 60 

Novo para as obras na Rod. BR 101, conforme deliberado pela Plenária 61 

nas reuniões anteriores, por meio da criação de um Grupo de Trabalho, 62 

composto por representantes dos municípios onde serão realizadas as 63 

obras (Iconha, Piúma, Rio Novo e Itapemirim), envolvendo as prefeituras, 64 

SAAE e Cesan. O Sr. Mauricio Vieira Gomes questionou sobre uma 65 

possível captação da Usina Paineira na Bacia do Rio Novo, mas os 66 

membros disseram que não possuem conhecimento sobre ela. O SAAE de 67 

Itapemirim informou que já possui outorga para a nova captação de água 68 

que será realizada na Boca do Canal, no Rio Novo. A Sra. Regina de 69 

Marchi Lyra Oliveira convidou a todos para a Semana da Ciência e 70 

Tecnologia que está acontecendo no IFES. Também informou que o IFES, 71 

através do Núcleo de Educação Ambiental, ganhou o Prêmio Biguá e 72 

presentou o comitê com o livro: Unidades Ambientais e a Pesca Artesanal 73 

em Piúma/ES, do professor Thiago Holanda Basilio, o qual ficou na 74 

Secretaria Executiva à disposição dos membros para empréstimo. O Sr. 75 

Paulo Decotelli da Silva agradeceu a compreensão do comitê no período 76 

que ficou afastado por motivos de saúde e colocou-se à disposição para 77 

auxiliar na fiscalização do Acordo de Cooperação com o Consórcio 78 

AMARCO. O Sr. Marino Salgarello Coelho encaminhará o mapa com a 79 

localização dos pontos de captação de água para facilitar o trabalho dos 80 

membros. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, agradeceu a 81 

presença de todos e encerrou a reunião às onze horas. Nada mais 82 

havendo a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, Secretária Executiva deste 83 

comitê, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo 84 

Presidente. 85 
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