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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), REALIZADA AOS 2 
ONZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS 3 
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS, NO IFES, EM PIÚMA/ES, com a 4 
presença dos membros titulares: Karla Volponi Fornaciari, Marino Salgarello 5 
Coelho, Júlio Glauco Pontes da Silva, Delnir Faria, Octacílio Geraldo do 6 
Carmo Filho, Regina de Marchi Lyra Oliveira, Marcia Raposo dos Santos 7 
(representando o Sr. Tiago  Faria Leal – Prefeitura de Itapemirim), Izalnei 8 
Feres (representando o Sr. José Abilio Pimenta Cardoso – Prefeitura de 9 
Piúma); membros suplentes: Claudomir Oliosi Tose. Também estiveram 10 
presentes: Paulo Sergio Marion Guio, Luana Salvador, Mauricio Vieira Gomes, 11 
Paulo Henrique Travisani, Thiago Holanda Basilio, conforme se verifica pelas 12 
assinaturas na lista de presença anexa. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes 13 
da Silva, iniciou a reunião, dando as boas vindas e apresentou a ordem do 14 
dia. 1 – Abertura e verificação de quórum. O Presidente constatou que 15 
havia quórum para a realização da reunião. 2 – Aprovação da ata da reunião 16 
anterior. A Plenária aprovou a ata encaminhada por e-mail para os membros, 17 
referente a 8º Reunião Ordinária, realizada no dia sete de março do ano de 18 
dois mil e dezessete. 3 – 1º Oficina para elaboração do Plano de Bacia 19 
Hidrográfica do Rio Novo. O Presidente informou aos membros que após o 20 
encerramento da reunião do comitê, será iniciada a 1º oficina de elaboração 21 
do diagnóstico e prognóstico das condições do uso da água da bacia do Rio 22 
Novo, visando dar subsídio para o enquadramento e o plano de recursos 23 
hídricos que está sendo elaborado através de uma parceria entre a SEAMA, 24 
AGERH, IJSN e FAPES, conforme convite encaminhado para os membros, 25 
anteriormente, através de e-mail. 4 – Assuntos Gerais. O Presidente solicitou 26 
a apreciação da Plenária para inclusão de pauta na reunião para deliberação 27 
sobre a proposta de parceria entre o Instituto da Biodiversidade (IBIO) e o 28 
comitê, o que foi deferido. O Sr. Pedro Carneiro, presidente do citado instituto, 29 
expôs para a Plenária que está buscando recursos junto ao FUNDÁGUA para 30 
projetos de divulgação dos comitês de bacias hidrográficas. Entretanto, para 31 
acessar tais recursos necessitam apresentar um atestado de capacidade 32 
técnica emitido por um comitê. Dessa forma, ofereceu ao comitê um site para 33 
divulgação das ações e documentos do CBH-Rio Novo, em contrapartida, da 34 
emissão do atestado pelo comitê para o IBIO. Os membros questionaram 35 
algumas dúvidas e o representante do IBIO esclareceu que não haverá custos 36 
para o CBH e que o site será administrado pelo IBIO com a anuência do 37 
comitê. Os membros solicitaram que na proposta do site apresentada pelo 38 
instituto seja acrescentado um link para as ações e projetos desenvolvidos 39 
pelo comitê, assim como para a composição do CBH e para o calendário de 40 
reuniões. Também foi sugerido que sejam incluídas a logo do IFES e de 41 
outras instituições participantes do comitê e que seja verificada a possibilidade 42 
da criação de um e-mail institucional. O representante do IBIO informou que 43 
os documentos a serem inseridos no site devem ser encaminhados para o e-44 
mail: institutobiodiversidade@gmail.com e que o endereço provisório do site é 45 
https://esagerh.wixsite.com/cbhrionovo. Após toda a explanação, a Plenária 46 
deliberou favoravelmente ao site, concordando com a emissão do atestado de 47 
capacidade técnica para o IBIO. O Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da 48 
Silva, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais 49 
havendo a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, Secretária Executiva deste 50 
comitê, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo 51 
Presidente.  52 
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