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Ata da reunião da Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense 1 
Comitês de Bacias Hidrográficas Rio de Janeiro. 2 

Aos dez dias de dezembro do ano de 2014, às 10h00min, reuniram-se os membros do FFCBH, 3 

sob a Coordenação do Sr. Ricardo Senra.  O Coordenador Adjunto esclareceu a falta do 4 

Coordenador Geral o Sr. Affonso Henrique e registrou as seguintes presenças: Décio Tubbs 5 

Filho – Diretor Presidente do CBH Guandu; Vera Lúcia Teixeira – Diretora Presidente CBH MPS 6 

e Vice Presidente CEIVAP; Paulo Sérgio O. de Souza Leite – Presidente do CBH Piabanha; João 7 

Gomes de Siqueira – Diretor CBH Baixo Paraíba do Sul; Sandra Faillace – INEA, José Paulo 8 

Azevedo – UFRJ; Alexandre Gontijo – IEVA; Letícia de Freitas de Castro – IEVA; Renata 9 

Vasconcelos de Carvalho – INAE; Helan de Abreu Cardozo – SEMMAS/SJ e eu Pamela Silva, 10 

estagiária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, para secretariar a 11 

assembleia realizada no Auditório do Inea, Av. Venezuela, nº 110, 6º andar, Saúde – Rio de 12 

Janeiro – RJ. Em seguida, foi alterada a pauta enviada a todos os membros através de 13 

mensagem eletrônica, em seguido foi aprovada por todos: 1- Aprovação da Minuta da Ata da 14 

Reunião Ordinária do FFCBH; 2 – Data e projeto do III ECOB-RJ 2015 – Nova Friburgo; 3 - 15 

Manifestação feita pelo CERHI RJ ao presidente da CEDAE; 4 - Minuta da carta do FFCBH 16 

solicitando esclarecimentos ao Ministro Luiz Fux sobre o acordo do Vale Paraíba do Sul e 17 

uma moção de repudio ao Governo Estado do Rio de Janeiro pela assinatura de acordo 18 

sem consulta aos CBHs; 5 - Envio de mensagem ao relator do CEDES – Deputado Felix 19 

Junior, da inclusão dos Fóruns de CBH como entes do SNRHI; 6 – Informes Gerais. O 20 

coordenador adjunto o Sr. Ricardo como primeiro ponto de pauta solicitou aprovação da 21 

minuta da ata da reunião de 29 de outubro de 2014, onde foi lido e feito as devidas correções e 22 

sugestões e todos sugeriram que a minuta da ata seja enviada por mensagem eletrônica e 23 

delimitado um período de tempo para sugestões para que não ocorra perda de tempo na 24 

leitura da mesma durante as reuniões. Uma observação feita pelo Alexandre Gontijo e que não 25 

esteve na última reunião do FFCBH devido não ter sido convidado. Seguiu a reunião com o 26 

segundo ponto da pauta- Data e projeto do III ECOB-RJ 2015 – Nova Friburgo, em que o Sr. 27 

Ricardo informou que foi enviada uma carta de reserva do Teatro Municipal ao Prefeito 28 

Rogério Cabral para as datas de 25, 26 e 27 de agosto de 2015 e agora deve-se aguardar uma 29 

resposta. Houve uma discussão por parte de todos que o ECOB-RJ deve ser organizado com 30 

auxílio de um plano de trabalho para que todos os CBHs possam contribuir com o evento, o que 31 

não ocorreu no ll ECOB-RJ deste ano. Foi lembrado também que até o próximo encontro de 32 

comitês de bacia do estado do Rio de Janeiro deve ser elaborado o regimento interno para 33 

aprovação, então a Sr. Vera disse que já possui uma proposta e enviará a esta secretária para 34 

envio a todos. E que como na proposta de contribuições na minuta da ata que seja delimitada 35 

uma parcela de tempo para sugestões e questionamentos. Em seguida os representantes da 36 

IEVA iniciaram uma apresentação de prestação de conta do II ECOB-RJ, onde relataram as cotas 37 

de patrocino conquistadas e o valor pago para cada despesa, onde totalizou o valor de R$ 38 

22.561,84. Porém questionaram a falta das informações das contribuições feitas pelos CBHs, e 39 

o Sr. Alexandre salientou que estas informações não foram repassadas a ele e que somente o Sr. 40 

Artur Andrade (CILSJ)ficou responsável por parte desta organização. Todos solicitaram que o 41 

FFCBH faça uma breve prestação das contribuições feitas pelos comitês para esclarecimentos 42 

de todos, e destacaram novamente que os procedimentos para aprovação e liberação de 43 

recurso são demorados tendo a necessidade de organização e planejamento do papel de cada 44 

no CBHs no evento para que ambos participem da mesma forma. O Sr. Ricardo informou que a 45 

uma preocupação com o planejamento do evento e já está sendo trabalhado, inclusive já sendo 46 

pauta da reunião. O Sr. Alexandre lembrou que no momento do evento foram pagos com 47 
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recurso do evento dois sites para o FFCBH e tem o prazo de um ano para ser utilizado, então 48 

ressaltou que devemos utilizá-la para informações do fórum e demais organizações, a fim de 49 

dar vida e credibilidade ao FFCBH. Então foi solicitado para todos que enviem o link para 50 

analisarem a melhor página a ser usada. Os representantes da IEVA ainda destacaram as ações 51 

de sustentabilidade do evento e iniciaram a apresentação do Projeto III ECOB-RJ em Nova 52 

Friburgo que ainda precisam melhores adaptações, destacou a histórico do município, 53 

cronograma do evento, infraestrutura necessária e as cotas de patrocínio para o evento, ainda 54 

pediram que seja definido a quantidade de público e seleção e se a organização será 55 

centralizada na empresa ou de outra forma. O Sr. Alexandre destacou que uma preocupação do 56 

evento deveria ser de trazer um público jovem, fazendo parceiras com escolas e universidades 57 

para engajamento da juventude no evento. Todos solicitaram que o projeto sofra as adaptações 58 

sugeridas e enviados ao mesmo para contribuições. A Sr. Vera lembrou da proposta 59 

apresentada no projeto II ECOB-RJ com a criação de uma revista o evento por parte da IEVA, 60 

que seja repensada dando prioridade nas páginas para CBHs exporem suas informações e os 61 

mesmos pagariam por esse serviço, pois cada comitê tem recurso para comunicação e destacou 62 

a importância do plano de trabalho para os CBHs se organizarem na definição de suas 63 

atividades e liberarem recurso para sanar esses tipos de despesa. A Sr. Letícia da IEVA 64 

informou que será feita uma visita ao município de Nova Friburgo para conhecer o Teatro 65 

Municipal e reunião com o Prefeito para definir as contribuições do município. Seguiu-se a 66 

reunião no terceiro ponto de pauta - Manifestação feita pelo CERHI RJ ao presidente da 67 

CEDAE, onde o Presidente do CERHI, o Sr. Décio informou que hoje na reunião do CERHI-RJ, o 68 

Sr. Azulay responderá a manifestação feita a CEDAE, e por isso não tem uma resposta concreta 69 

sobre o pagamento da dívida da concessionária nos comitês. Como lembrado pelo Sr. Ricardo 70 

Senra, no processo eleitoral do CBH-Guandu a um representante da CEDAE está pleiteando a 71 

presidência, tendo assim a possibilitando que uma organização inadimplente assuma o comitê. 72 

No quarto ponto de pauta - Minuta da carta do FFCBH solicitando esclarecimentos ao 73 

Ministro Luiz Fux sobre o acordo do Vale Paraíba do Sul e uma moção de repudio ao 74 

Governo Estado do Rio de Janeiro pela assinatura de acordo sem consulta aos CBHs, onde 75 

ressaltaram que o acordo não levou em consideração o papel do CBHs e CERHI e não houve 76 

nenhuma proposta de recuperação ambiental e manutenção da bacia do Paraíba do Sul, ainda e 77 

penalizar a lei de recursos hídricos. A Sr. Vera lembrou que no ENCOB foi feita uma proposta de 78 

elaboração de minuta de carta para envio ao Ministro e que nada foi feito por parte da 79 

secretária do CERHI. Então fez a proposta de que a secretaria executiva do CERHI elabore uma 80 

minuta de carta e que seja melhorada no âmbito de CERHI. Com relação a moção de repudio ao 81 

Governador, fez-se a proposta de elaboração de uma minuta também  pela secretaria executiva 82 

do CERHI a ser enviada a todos pela secretaria executiva, para dar suas contribuições, 83 

lembrando que o assunto será melhor discutido no âmbito do CERHI. O quinto ponto de pauta - 84 

Envio de mensagem ao relator do CEDES – Deputado Felix Junior, da inclusão dos Fóruns 85 

de CBH como entes do SNRHI, o Sr. Paulo Sérgio foi contra ao envio desta mensagem, pois as 86 

alterações previstas alteram em muito a lei existente e vai contra vários entes do SNRHI, 87 

inclusive os CBHs. E fez um relato que o FFCBH deve se debruçar no projeto de lei para se 88 

embasar nas suas contradições para depois se manifestar a favor ou contra. A Sr. Vera ainda 89 

destacou que não teve nenhuma manifestação contra o projeto de lei que prevê a alteração da 90 

lei de recursos hídricos que e nova e ainda não seguida por muitos. Todos foram de acordo a 91 

eles. No último ponto de pauta – Informes Gerais, a Sr. Vera fez o primeiro informe sobre a 92 

reunião sobre a apresentação do relatório de transposição de São Paulo do Paraíba do Sul pela 93 

ANA no dia 05/12, onde as informações relatadas por parte da ANA e o GTAI do CEIVAP e que o 94 

acordo de transposição do Paraíba do Sul não afeta o abastecimento de água em ambos os 95 
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estados e que não a necessidade de economia de água por parte da população. O segundo 96 

informe foi que o Sr. Vicente da ANA estará na reunião do dia 11/12 no CEIVAP para 97 

esclarecimentos do acordo e convidou a todos para participarem. O Sr. José Paulo pediu que 98 

esse tema seja trago para as reuniões da CTIG para melhores discussões e para traçar soluções 99 

no âmbito do CERHI. O Sr. Décio ressaltou sua opinião sobre o acordo na Bacia do Paraíba do 100 

Sul, de que a retirada de um volume que não e utilizado pode afetar toda a Bacia e a 101 

necessidade de um trabalho de recuperação e educação ambiental. Nada mais havendo a tratar 102 

e cumprida à pauta da reunião, o Sr. Ricardo Senra encerrou a reunião, solicitando que eu, 103 

Pamela Silva, que secretariei esta Assembleia, lavrasse a presente ata, para que, depois de lida 104 

e aprovada, seja assinada pelo Coordenador Geral, por mim e quem mais assim desejar, 105 

assumindo seus efeitos legais. 106 
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