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 Ata da  Reunião Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas Rio de 1 
Janeiro de 03/02/2015. 2 

Aos três dias de fevereiro do ano de 2015, às 10h00min, reuniram-se os membros do 3 

FFCBH, sob a Coordenação do Sr. Affonso Henrique Albuquerque. O Sr. Affonso Henrique 4 

registrou as seguintes presenças: Décio Tubbs Filho – Diretor Presidente do CBH Guandu e 5 

Presidente do Cerhi-RJ; Vera Lúcia Teixeira – Diretora Presidente do CBH MPS e Vice 6 

Presidente do CEIVAP; Paulo Sergio O. de Souza Leite – Presidente do CBH Piabanha; Sergio de 7 

Siqueira Bertoche –Secretário Executivo do CBH Piabanha; ; Arnaldo Villa Nova – Secretário 8 

Executivo do CBH Lagos São João; Leandro Peixoto SEMDA PMJF; João Gomes de Siqueira – 9 

UENF e Zenilson Coutinho, representantes do CBH BPS; Sandra Faillace – INEA; Renata 10 

Vasconcelos de Carvalho – INEA; e eu Pamela Silva, estagiária do Fórum Fluminense de 11 

Comitês de Bacias Hidrográficas, para secretariar a assembleia realizada no Auditório do INEA, 12 

Av. Venezuela, nº 110, 6º andar, Saúde – Rio de Janeiro – RJ. Foi lida a pauta enviada a todos os 13 

membros através de mensagem eletrônica. Em seguida, esta foi aprovada por todos: 1- 14 

Aprovação da Minuta da Ata da Reunião Ordinária do FFCBH; 2 – Minutas de Propostas 15 

para alteração de Carta de Princípios e Regimento Interno do FFCBH; 3 – III ECOB-RJ; 4 - 16 

Atualização dos contatos dos membros do FFCBH; 5 - Informes sobre a Crise Hídrica do 17 

Paraíba do Sul; 6 – Eleição do novo Coordenador Adjunto do FFCBH; 7 - Informes Gerais. 18 

O coordenador do FFCBH, o Sr. Affonso Henrique Albuquerque, como primeiro ponto de pauta, 19 

solicitou que a aprovação da minuta da ata da reunião de 10 de dezembro de 2014 fosse em 20 

uma  próxima reunião devido à pauta da reunião estar longa, o que foi aprovado por todos. 2-21 

Minutas de Propostas para alteração de Carta de Princípios e Regimento Interno do 22 

FFCBH – A Sra. Vera Lúcia Teixeira informou que a minuta de proposta de regimento interno 23 

apresentada à Secretaria do FFCBH era um modelo do Fórum Interestadual de Comitês de 24 

Bacias Hidrográficas a ser adaptado para o FFCBH, e estava sendo enviada a todos novamente 25 

para ajustes e aprovação. O Coordenador do FFCBH solicitou a todos que revissem as duas 26 

propostas para que dê tempo de os dois documentos serem aprovados  até a data do próximo 27 

ECOB-RJ. 3-III ECOB-RJ. O Coordenador solicitou aprovação ao cronograma do evento 28 

programado para três dias: 26 de agosto – Abertura, mesas de diálogo (nº 1 de manhã e nº 2 à 29 

tarde) e reuniões dos CBHs; 27 de agosto - Encontros Setoriais e Assembleia do FFCBH (nº 1 de 30 

manhã e nº 2 à tarde) e 28 de agosto para as visitas técnicas. A proposta foi aprovada por 31 

unanimidade. O Coordenador destacou a importância dos CBHs contribuírem com o recurso 32 

financeiro já estabelecido em outros ECOBs  no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 33 

custear o evento deste ano e, também, com sugestões à programação, p.ex, nos temas das 34 

mesas de diálogos. Destacou a importância da contribuição para que a Secretaria do Fórum 35 

possa finalizar o projeto III ECOB-RJ de forma a apresentá-lo ao Prefeito de Nova Friburgo 36 

visando a obtenção de  cotas de patrocínio junto àquela Prefeitura. A Sra. Sandra Faillace 37 

sugeriu ao Coordenador que seja enviada  correspondência do FFCBH aos CBHs, ainda no 38 

primeiro trimestre, para que reservem em seu orçamento o gasto previsto para o ECOB, e 39 

solicitando a eles sugestões para os temas da mesa de diálogo. 4 -Atualização dos contatos 40 

dos membros do FFCBH - foi passada uma lista de contatos dos membros dos CBHs para que 41 

os mesmos atualizassem seus contatos, principalmente com os e-mails, considerando o baixo 42 

número de respostas a alguns encaminhamentos do Fórum nos últimos meses. 5- Informes 43 

sobre a Crise Hídrica do Paraíba do Sul - O Sr. Décio Tubbs manifestou sua indignação  à 44 

atitude do governo do estado do Rio de Janeiro em insistir em não esclarecer à população sobre 45 

a atual crise hídrica; e sugeriu que seja feita uma ação conjunta entre Cerhi-RJ e FFCBH  junto à 46 

imprensa para alertar a população sobre a importância da economia de água. Destacou a 47 
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importância de se criar um plano de comunicação social para ajudar a solucionar a 48 

problemática. Os representantes dos comitês informaram as ações de seus CBHs,  dentre elas a 49 

proposta de um Seminário para os comitês, e demais entidades, sobre Conscientização em 50 

Economia de Água, além dos projetos de PSA e de revitalização ambiental.  A Sra. Vera Lucia 51 

Teixeira sugeriu que seja agendada uma reunião com o Secretário Estadual do Ambiente para 52 

apresentação da atual situação dos reservatórios que abastecem o Rio de Janeiro e os 53 

problemas futuros que podem ser enfrentados se não houver economia de água ou se as 54 

chuvas não venham como esperado.  O Sr. João Gomes destacou que durante esta crise as ações 55 

futuras não podem ser esquecidas e os CBHs devem cobrar das autoridades um plano de 56 

revitalização ambiental da Bacia do Paraíba do Sul, principalmente das áreas de recarga, pois, 57 

do contrário, a atual crise irá se manter para as futuras gerações. O Sr. Sergio de Siqueira 58 

Bertoche destacou que o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Perhi) prevê ações de 59 

revitalização e investimento no rio Paraíba do Sul e os comitês devem cobrar a sua aplicação; 60 

além do quê, todos os CBHs  têm que  considerar a questão do armazenamento de água dentro 61 

das suas bacias hidrográficas para enfrentar futuras crises. O Sr. Décio Tubbs destacou que 62 

todas as cartas e moções do Cerhi-RJ e FFCBH foram ignoradas e o atual governador do estado 63 

do Rio de Janeiro tem adotado o discurso que o estado não enfrenta crise hídrica.  O Sr. Paulo 64 

Sérgio O. de Souza Leite sugeriu que a reunião com o Secretário de Estado seja restrita aos 65 

representantes do Cerhi-RJ e FFCBH, e caso a situação se mantiver, os CBHs deveriam enviar à 66 

imprensa todas as cartas, moções, atas de reuniões onde o tema foi tratado. A Sra. Vera Lúcia 67 

Teixeira lembrou da crise hídrica de 2003 em que poucos CBHs estavam organizados e poucas 68 

ações foram feitas, e contrapondo à maior estruturação dos CBHs hoje em dia, destacou a 69 

importância dos CBHs do estado do RJ não serem omissos nas declarações frente à imprensa. 70 

Lembrou, ainda, que na reunião do FFCBH de abril de 2014, o então Secretário de Estado do 71 

Ambiente, o Sr. Índio da Costa, prometeu a realização de uma campanha para economia de 72 

água e nada foi feito. A Sra. Sandra Faillace sugeriu que se procure não um ou outro jornalista, 73 

mas as editorias dos meios de comunicação, da imprensa para que as informações cheguem aos 74 

jornalistas que decidem as notícias a serem veiculadas, ou àqueles mais prestigiados. Os 75 

demais presentes sugeriram que seja endereçada uma carta ao Governador informando sobre 76 

todas as ações realizadas pelos colegiados ainda sem respostas. Caso nada seja feito pelo 77 

Governo do estado, que o assunto seja direcionado à imprensa. O Sr. Sergio de Siqueira 78 

Bertoche destacou que se ações de economia não forem feitas, o sistema de abastecimento de 79 

água entrará em colapso ainda este ano durante a estação seca. 6- Eleição do novo 80 

Coordenador Adjunto do FFCBH - o Coordenador informou que o Sr. Ricardo Senra assumiu 81 

o cargo de Secretário Executivo do CILSJ e, por isso, há necessidade de eleição de novo  82 

Coordenador Adjunto do FFCBH.  Informou que na eleição realizada no Comitê Lagos São João, 83 

foram indicados os seguintes nomes para substituição: Dalva Rosa Mansur como Presidente do 84 

CBHLSJ e Arnaldo Villa Nova como Diretor Secretário do CBHLSJ. Dada a informação, o 85 

Coordenador  submeteu ao Plenário a manutenção do CBHLSJ  como coordenador adjunto do 86 

FFCBH.  Aprovado por unanimidade.  O Sr. Ricardo Senra ressaltou que sua substituição 87 

também ocorrerá no FNCBH.  7- Informes Gerais. O Sr. Paulo Sérgio O. de Souza Leite solicitou 88 

esclarecimentos sobre dois pontos: (1)  sobre o recurso da compensação do setor elétrico que 89 

se encontra na conta única do estado, ressaltando a necessidade de informações separadas 90 

sobre arrecadação por comitê, e (2) sobre CAR, solicitou informações sobre a alocação de 91 

recursos do CAR nos CBHs, e informou que as metas do programa  não estão sendo alcançadas.   92 

Após debate, foi sugerido por todos que na próxima reunião do FFCBH estes pontos façam 93 

parte da pauta, e que a equipe do CAR seja convidada a participar e atualize o FFCBH sobre o 94 

programa. Nada mais havendo a tratar e cumprida a pauta da reunião, o Sr. Affonso Henrique 95 
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Albuquerque encerrou a reunião solicitando que eu, Pamela Silva, que secretariei esta reunião 96 

ordinária, lavrasse a presente ata, para que, depois de lida e aprovada pelo plenário do FFCBH, 97 

seja assinada pelo Coordenador Geral, por mim e quem mais assim desejar, assumindo seus 98 

efeitos legais. 99 
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