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Ata da  Reunião Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas Rio de 1 

Janeiro de 29/04/2015. 2 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2015, no INEA, Av. Venezuela, nº 315, 3º 3 

andar, Saúde – Rio de Janeiro – RJ, com inicio previsto para às 10h:00, realizou-se a reunião do 4 

FFCBH sob a Coordenação do Sr. Affonso Henrique Albuquerque, contando com os seguintes 5 

presentes: Vera Lúcia Teixeira – Vice-Presidente do CBH MPS; Paulo Sergio O. de Souza Leite – 6 

Presidente do CBH Piabanha; Mª Aparecida Vargas – Vice-Presidente do CEIVAP; Marcos 7 

Santana – CBH Baía de Guanabara; Representantes dos CBHs Rio dos Rios e Baixo Paraíba do 8 

Sul;  Alexandre Gontijo – IEVA; Ricardo Luiz Senra – CILSJ; Renata Vasconcelos de Carvalho – 9 

INEA; e eu Pamela Silva, estagiária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, 10 

para secretariar a reunião.  A pauta foi aprovada por todos: 1- Aprovação das Minutas das 11 

Atas das Reuniões Ordinárias do FFCBH; 2 – III ECOB; 3 – CAR/CNARHI; 4 -  Regimento 12 

Interno do FFCBH;  5 – Prestações de conta II ECOB - IEVA, CILSJ e AGEVAP; 6 – Moções II 13 

ECOB; 7 – Crise Hídrica; 8 – Informes Gerais. O Sr. Affonso Henrique Albuquerque, pediu que 14 

a aprovação da minuta da ata da reunião de 25 de fevereiro de 2015 seja realizada na próxima 15 

assembléia, pela necessidade dos membros terem que participar da reunião das CTs do CERHI. 16 

O que foi aprovado por todos. 2- III ECOB, o Sr. Affonso Albuquerque informou que em reunião 17 

com o Prefeito de Nova Friburgo Rogério Cabral foi confirmada a realização do evento e que o 18 

município contribuirá no que for possível, além de toda a estrutura do Teatro Municipal ter 19 

sido colocada à disposição. Porém, devido ao evento ocorrer em espaço público, a procuradoria 20 

do município prevê que 20% do arrecadado seja repassado ao mesmo. Todos foram contra, 21 

visto que no evento não há lucro. A Sr.ª Renata pediu em nome da Gerente da Geagua Sr.ª Livia 22 

Soalheiro que seja agendada uma reunião do fórum no município de Nova Friburgo, de 23 

preferência no Teatro Municipal para as delegatárias e comissão local, a fim de tratar a 24 

organização do evento.  A Sr.ª Vera Lucia Teixeira em nome do CBH Médio Paraíba do Sul disse 25 

que não poderá contribuir com o recurso solicitado pelo FFCBH, devido ao orçamento do 26 

comitê de comunicação e mobilização já apresentar um destino próprio e lembrou que seus 27 

questionamentos sobre II ECOB não foram atendidos, como a realização da revista que 28 

privilegiaria os CBHs. O Sr. Affonso Henrique esclareceu que outros recursos do orçamento do 29 

comitê podem ser utilizados para contribuir com o ECOB e destacou que o pedido do fórum 30 

não pode ser negado, mas desaprovado no âmbito do comitê. A Sr.ª Vera ainda salientou que o 31 

fórum já possui recurso da compensação financeira do FUNDRHI (R$50.000,00) para 32 
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realização do ECOB. O Sr. Affonso Henrique esclareceu que esse recurso é para secretária do 33 

fórum de acordo com o plano de trabalho, aprovado em reunião. Destacou que este valor não 34 

pode ser usado para custear as despesas do ECOB. E prosseguiu lembrando que a grande 35 

dificuldade na realização do evento é garantir a participação dos comitês, pois muitos nem 36 

sequer mandam seus representantes. Houve destaque sobre os temas a serem tratados no 37 

ECOB e foi pedido que os comitês discutam em suas plenárias as prioridades e repassem ao 38 

fórum via email. A Sr.ª Renata destacou que alguns comitês não possuem recurso em seus 39 

orçamentos para contribuir com R$4000,00, o que foi ressaltado por todos. Então foi sugerido 40 

que as contribuições sejam feitas de acordo com a possibilidade de cada comitê e arrecadação, 41 

tendo como garantia as representações dos membros em cada setor. 3 – CAR/CNARH, o 42 

Coordenador ressaltou a dificuldade da realização desta reunião ordinária do fórum, devido a 43 

reunião das CTs do CERHI estar ocorrendo no mesmo momento, a fim da tratar da prorrogação 44 

do contrato das equipes que realizam o CAR/CNARH no estado com recurso da compensação 45 

financeira do FUNDRHI. O Sr. Paulo Sérgio salientou que o problema não é o projeto CAR, mas a 46 

utilização do recurso dos CBHs sozinho, visto que essa ação é de obrigação do estado. Lembrou 47 

ainda que o setor rural não vem participando dos comitês e que poucos cadastros de CNARH 48 

foram feitos, devido à falta de capacitação dos técnicos. Disse ainda que metas devem ser 49 

estabelecidas caso o contrato seja prorrogado, principalmente em cadastro do CNARHI. Foi 50 

destacado que há muitos CNARH parados, pois o pedido de uso insignificante da água no INEA 51 

é burocrático e demorado, havendo a necessidade de melhora desse sistema para que os 52 

pequenos proprietários rurais tenham interesse em realizar o cadastro de recursos hídricos 53 

que e de muita importância aos CBHs. A Sr.ª  Vera Lucia Teixeira ainda ressaltou que a 54 

aprovação do contrato pode por em risco o orçamento dos comitês, tendo em vista que parte 55 

do recurso da compensação financeira do FUNDRHI é para manutenção das delegatárias. O 56 

coordenador pediu que os pontos 4, 5 e 7 sejam discutidos na próxima reunião. 5 – Prestações 57 

de conta II ECOB - IEVA, CILSJ e AGEVAP, Sr. Affonso Henrique, esclareceu que a IEVA já 58 

apresentou a sua prestação de conta em reunião do fórum e que o CILSJ fez contribuições com 59 

o evento que precisam ser justificadas. Em relação a AGEVAP nenhuma prestação foi realizada, 60 

sendo necessário a solicitação as delegatária. 8 - Informes Gerais, a Sr.ª Mª. Aparecida 61 

solicitou ao coordenador que seja criado um grupo de trabalho no FNCBH para estudo da PLC 62 

0392009, pois a projeto de lei prevê a diminuição da arrecadação de impostos vindos das 63 

ocupações dos territórios para o estado, com possibilidade de aumento para os municípios. Ela 64 
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solicitou liderar esse grupo. O Sr. Marcos Sant’anna representando o CBH BG, pediu que seja 65 

criado um painel no III ECOB, sobre o Fórum da Juventude e que enviará a proposta formal por 66 

email. Informou que está previsto em parceria com a FAETAC  criação de um curso técnico em 67 

Gestão de Recursos Hídricos. Sr. Leandro representante do Rio dois Rios e o Sr. Paulo Sérgio 68 

pediram aos comitês e ao fórum que os limites do território sejam tratados em suas plenárias e 69 

no ECOB, a fim de criar uma gestão participativa nos municípios. Ficou previsto o agendamento 70 

de uma reunião do extraordinária do fórum para tratar apenas do ECOB e foi pedido que as 71 

reuniões ocorram no horário de 9h:30m e 12h:00,  para não atrapalhar a reunião do CERHI. 72 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Affonso Henrique Albuquerque encerrou a reunião 73 

solicitando que eu, Pamela Silva, que secretariei esta reunião ordinária, lavrasse a presente ata, 74 

para que, depois de lida e aprovada pelo plenário do FFCBH, seja assinada pelo Coordenador 75 

Geral, por mim e quem mais assim desejar, assumindo seus efeitos legais. 76 
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