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Ata da reunião da Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense  1 

Comitês de Bacias Hidrográficas Rio de Janeiro. 2 
Aos vinte e sete dias de agosto do ano de 2014, às 09h30min, reuniram-se os membros do FFCBH, 3 

sob a Coordenação do Sr. Affonso Henrique Albuquerque Jr.  O Sr. Coordenador registrou as 4 

seguintes presenças: Décio Tubbs Filho – Diretor Presidente do Comitê Guandu; David Miller - 5 

CBH Piabanha ; Vera Lúcia Teixeira – CEIVAP CBH Baia de Guanabara; Ricardo Senra – Diretor 6 

Secretário CBH LSJ; João Gomes de Siqueira – CBH Baixo Paraíba do Sul; Ulisses Mansur – CBH 7 

– Piabanha; Leandro Peixoto – CBH Rio dois Rios; Nelson Reis CBH - Guandu e eu Pamela Silva 8 

Estagiária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, para secretariar a assembleia, 9 

realizada no Auditório do INEA, Av. Venezuela, nº 110, 6º andar, Saúde – Rio de Janeiro – RJ. Em 10 

seguida foi apresentado a pauta da reunião: 1º Escassez Hídrica;2º Inclusão do CEIVAP na 11 

composição do FFCBH; 3º  Solicitação de inclusão de vagas para os Comitês de Bacias 12 

Hidrográficas no regimento interno do CERHI-RJ; 4º CCA PERHI; 5º Aporte de recursos dos 13 

Comitês de Bacias Hidrográficas para o ECOB; 6º Relatório do IEVA sobre o II ECOB-RJ; 7º 14 

Avaliação do II ECOB-RJ;8º Projeto de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental do 15 
FFCBH e 9º Assuntos gerais, de acordo com convocação enviada a todos os membros através de 16 

mensagem eletrônica. O coordenador Affonso iniciou os trabalhos fazendo a leitura da minuta da 17 

ultima assembleia geral extraordinária do Fórum fluminense, a pedido do Sr. Nelson Reis. Onde foi 18 

corrigida e aprovada. Seguiu a reunião com o primeiro ponto da pauta, Escassez hídrica, a Gerente 19 

da Gestão de Recursos Hídricos do Inea, Moema, informou que a atual situação de seca da bacia do 20 

Paraíba do Sul e assustadora e que o órgão de gestão vem atuando e se mobilizando para encontrar 21 

soluções. Lembrou que a várias reuniões do Fórum e CERHI esse tema tem sido tratado e discutido a 22 

melhor solução para todos, entre eles o racionamento de água bruta e a luta contra a transposição do 23 

estado de São Paula. E agora devido a uma nova resolução da ANA o racionamento se manterá ainda 24 

mais drástico, diminuindo mais 5 m³/s de vazão na estação de Santa Cecília entre as bacias do 25 

Guandu e Paraíba do Sul, porém destacou que essa ação será de teste e que a qualquer momento 26 

pode ser alterada. A Vera lembrou que a o GT-OH vem realizando reuniões para acompanhamento 27 

do estresse hídrico do Paraíba do Sul e que todos podem participar do acompanhamento das 28 

discussões pelo site da AGEVAP, e também nas reuniões que ocorrem no CEIVAP, sendo a próxima 29 

no dia 08 de setembro. O Sr. Nelson Reis aproveitou para solicitar a Moema esclarecimentos sobre a 30 

pagamento da dívida de arrecadação da CEDAE que foi motivo de discussões no ECOB. A Moema 31 

informou que a equipe da procuradoria do Inea enviou uma proposta de parcelamento da dívida a 32 

CEDAE, e que a resposta até o momento não teve uma resposta, somente a informação de que estão 33 

analisando a proposta. Foi ressaltado por todos que os juros não podem ser esquecidos e que a 34 

arrecadação das concessionárias e fundamental para os CBHs . A reunião prosseguiu com a Vera 35 

Lúcia no segundo ponto de pauta, inclusão do CEIVAP na composição do FFCBH, entregando ao 36 

coordenador uma carta do mesmo pedindo a inclusão como membro do fórum. O coordenador 37 

colocou em votação, a inclusão do CEIVAP, o que foi aceito por todos. Porém ficou estipulado que o 38 

Fórum deve encaminhar pedido de indicação dos nomes para composição dos membros. No terceiro 39 

ponto de pauta, solicitação de inclusão de vagas para os Comitês de Bacias Hidrográficas no 40 

regimento interno do CERHI-RJ, deliberou que com a inclusão do CEIVAP como membro do 41 

Fórum, poderá alterar o número de cadeiras no CERHI de três para cinco, o que será passado para o 42 

conselho estadual. No quarto ponto de pauta sobre a CCA PERHI, o coordenador informou que a 43 

pedido da equipe do Inea que vem aplicado o plano estadual de recursos hídricos que seja criado uma 44 

comissão de acompanhamento do plano, e pediu apoio de três colaboradores para atuar na mesma. 45 

Seguindo a assembleia no quinto ponto de pauta, aporte de recursos dos Comitês de Bacias 46 

Hidrográficas para o ECOB, o Coordenador fez um relato do que foi apresentado no ECOB e que 47 

esse momento de discussões de grande relevância para gestão das água no estado deve acontecer 48 

anualmente, por isso e fundamental a participação do CBHs com a contribuição do recurso de 49 
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R$4000,00, então pediu que seja reservado no orçamento de cada comitê esse valor para que o 50 

encontro continue ocorrendo. Após o pedido o Alexandre Gontijo, entrou no sexto ponto de pauta, 51 

relatório do IEVA sobre o II ECOB-RJ, onde fez um relato do evento e apresentou um vídeo 52 

resumindo o que aconteceu. A empresa se colocou a disposição de todos inclusive para resolver o 53 

problema de impressão dos certificados, que ficaram com o logo dos patrocinadores do I ECOB e 54 

que será uma satisfação realizar o III ECOB em Nova Friburgo. No sétimo ponto de pauta, avaliação 55 

do II ECOB-RJ, o coordenador pediu a opinião de todos sobre o evento e todos acharam de real 56 

importância a realização do evento e a metodologia utilizado no evento foi fundamental para a 57 

construção de propostas para o Encontro Nacional de Comitês de Bacias. A Sr(a) Glaucia aproveitou 58 

para informar que o Rio de Janeiro e exemplo na gestão participativa dos recursos hídricos e que a 59 

convite do estado de Santa Catarina irá apresentar essa forma de gestão para um evento que ocorrerá 60 

este ano. O coordenador seguiu os trabalhos entrando no oitavo ponto de pauta, projeto de 61 

Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental do FFCBH, onde informou a necessidade da 62 

realização desse tipo de projeto para a melhor comunicação entre os CBHs e que a pedido do mesmo 63 

o Sr. Nelson fez um projeto que será enviado a todos os membros, e solicitou que alguns membros 64 

analisem a proposta para real aplicação do projeto, para que não fique a se perder. O próprio 65 

coordenador se colocou a disposição, e ficou para as próximas reuniões a inclusão de mais dois 66 

membros do Fórum.  Como último ponto de pauta, a Vera lembrou que seja incluído no próximo 67 

ponto de pauta a analise de sua proposta de Regimento para o Fórum,  o que foi aceito por todos. 68 

Sem mais nada havendo a tratar e cumprida à pauta da reunião, o Sr. Affonso Henrique encerrou a 69 

reunião, solicitando que eu, Pamela Silva, que servi de Secretária da Assembleia, lavrasse a presente 70 

ata, para que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo coordenador geral, por mim e quem mais 71 

assim desejar, assumindo seus efeitos legais.  72 
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