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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

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

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

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

RODRIGUES MISSÁGIA”, EM ICONH/ES, com a presença dos membros 5 

titulares: Júlio Glauco Pontes da Silva, Karla Volponi Fornaciari, Tiago 6 

Faria Leal, José Abilio Pimenta Cardoso, Marino Salgarello Coelho, Liezer 7 

Guarnier Fim e Regina de Marchi Lyra Oliveira; membros suplentes: José 8 

Mauricio Caprini. Também estiveram presentes: Luana Salvador. O 9 

Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as 10 

boas vindas e apresentou a ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de 11 

quórum. O Presidente constatou que havia quórum para a realização da 12 

reunião. 2 – Aprovação da ata da reunião anterior. A Plenária aprovou a 13 

ata encaminhada por e-mail para os membros, referente a Décima Primeira 14 

Reunião Ordinária, realizada no dia quinze de agosto do ano de dois mil e 15 

dezessete. 3 – Deliberação sobre o uso do recurso do Procomitês. O 16 

Presidente expos que devido ao fato do recurso ser administrado pela 17 

Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), o seu uso deverá seguir 18 

as mesmas regras exigidas para o poder público, o que significa algumas 19 

restrições e dificuldades que não haviam sido imaginas quando o programa 20 

foi proposto. Dessa forma, a Plenária deverá definir as prioridades do 21 

comitê para uso desse recurso, de forma mais detalhada, diante dessa 22 

nova realidade. O Sr. Felipe Dutra Brandão, representante da AGERH, 23 

relembrou o que é o Procomitês e esclareceu alguns questionamentos dos 24 

membros. O Sr. José Abilio Pimenta Cardoso questionou se esse recurso 25 

poderia ser utilizado para realizar obras na bacia, visando a preservação 26 

dos recursos hídricos, mas o Sr, Felipe esclareceu que o recurso é 27 

destinado a ações para fortalecer o comitê. Ressaltou que tais obras 28 

deverão ser levantadas e previstas no plano de bacia, de forma a 29 

identificar as demandas para que no futuro sejam passíveis de serem 30 

realizadas. O Sr. Tiago Faria Leal expos que lamenta pelo recurso do 31 

Procomitês não ser administrado por uma instituição da própria bacia, uma 32 

vez que, através da AGERH, os comitês encontrarão dificuldades para a 33 

sua utilização. Entretanto, o Sr. Felipe informou que se o CBH quiser que 34 

outra instituição administre esse recurso, o comitê pode deliberar por essa 35 

opção, no entanto a instituição deverá atender a todas as regras e ser 36 

auditada pelo estado. A Secretária Executiva, Sra. Karla Volponi 37 

Fornaciari, lembrou que é uma dificuldade muito grande conseguir uma 38 

instituição da sociedade civil organizada que esteja totalmente legalizada e 39 

apta a receber esse recurso na bacia. Assim, a Plenária deliberou por 40 

continuar com a AGERH administrando o recurso. O Sr. Felipe informou 41 

que a AGERH fez um levantamento entre as prioridades estabelecidas 42 

pelos comitês do estado para saber qual delas havia sido eleita por um 43 

número maior de comitês para que o trabalho pudesse ser começado por 44 

ela. Ele comunicou que a maior prioridade foi a locação de veículo para 45 

que o comitê possa utilizar segundo o seu interesse, especialmente, para 46 

participação dos membros em reuniões. O Presidente expôs algumas 47 

prioridades que já haviam sido levantadas pelo CBH – Rio Novo e após 48 

discussão, a Plenária deliberou a favor do uso do recurso para locação de 49 

veículo, sendo que, posteriormente, deverão ser definidas as regras para 50 
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uso do mesmo. Outras prioridades elencadas foram a aquisição de 51 

notebook e data show; linha telefônica; material gráfico para divulgação do 52 

comitê e outros itens necessários para a realização de eventos e ações 53 

que o comitê julgar de seu interesse. Assuntos Gerais. O Presidente 54 

informou aos membros que o comitê necessita indicar os representantes 55 

que participarão do Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica 56 

(ENCOB) que será realizado em Aracaju esse ano. Ele ressaltou que a 57 

AGERH ainda não decidiu se serão duas vagas com transporte terrestre ou 58 

se será uma vaga com transporte aéreo. Caso seja apenas uma vaga, a 59 

Plenária indicou o Sr. Julio Glauco Pontes da Silva. No caso de outra vaga, 60 

a Sra. Karla Volponi Fornaciari. A Sra. Karla ressaltou que talvez não 61 

possa participar e a Plenária indicou o Sr. Eliezer Guarnier Fim para ser o 62 

seu suplente, caso haja necessidade. O Presidente, Sr. Júlio Glauco 63 

Pontes da Silva, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. 64 

Nada mais havendo a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, Secretária 65 

Executiva deste comitê, lavrei a presente ata, que vai devidamente 66 

assinada por mim e pelo Presidente. 67 
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