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

Janeiro de 27/05/2015. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, no INEA, Av. Venezuela, 3 

sala nº 220 , 2º andar, Saúde – Rio de Janeiro – RJ, com inicio previsto às 10h:00, realizou-se a 4 

reunião do FFCBH, sob a Coordenação do Sr. Affonso Henrique Albuquerque. Contanto com os 5 

seguintes presentes : Livia Soalheiro –  Gerente da Geagua e Representante do CBH Guandu; Mª 6 

Aparecida Vargas – Diretora Secretária do CBH Rio Dois Rios; Alexandre de Bonis – CBH Baía 7 

de Guanabara; Dalva Rosa Mansur – CBH Lagos São João; Alexandre Gontijo – IEVA; Leticia B. 8 

de Freitas e Castro – IEVA; Camila Mendes – IEVA; David Ribeiro – Sentinela Ambiental; Ulisses 9 

C. Mansur Ferreira – FADUC;  Júlio Cesar da Silva Ferreira – AGEVAP; Renata Vasconcelos de 10 

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

Hidrográficas. A pauta foi apresentada como se segue: 1- Prestação de Contas do II ECOB – 12 

IEVA, CILSJ e Delegatárias; 2 – Orçamentos III ECOB; 3 – Programação III ECOB; 4 -  13 

Apresentação de prestação de conta do FFCBH;  5 – XVII ENCOB – Caldas Novas; 6 - 14 

Informes Gerais. O Sr. Affonso Henrique Albuquerque, pediu que fosse retirado da pauta o 15 

terceiro ponto, Programação III ECOB, por demandar muito tempo, necessitando de uma 16 

reunião para discussão do mesmo. Então ficou decidido que no dia 09 de junho será realizada 17 

uma reunião extraordinária do FFCBH para organização da programação do III ECOB e ainda 18 

que seja encaminhada uma carta para os comitês solicitando contribuições sobre temas para as 19 

mesas de diálogo e sugestões de palestrantes. A Sr.ª Livia Soalheiro, esclareceu o motivo pela 20 

reunião extraordinária do fórum, visto que ainda não havia ocorrido uma prestação de conta 21 

completa do II ECOB somente o IEVA apresentou em reunião anterior do fórum. Destacou 22 

ainda a necessidade do fórum apresentar sua prestação de conta do recurso liberado da 23 

compensação financeira da arrecadação dos CBHs para manutenção da secretária do FFCBH a 24 

fim de dar clareza ao destino do recurso. Pediu ao coordenador que seja respeitada a carta de 25 

princípios do fórum para evitar futuros problemas. Deve-se rever os princípios e objetivos da 26 

criação do Regimento Interno a fim de criar um espaço de articulação e contribuição para os 27 

comitês. Sr.ª Dalva pediu que seja realizado o encaminhamento da moções do II ECOB que 28 

ainda não foi feito. O coordenador disse que esse será ponto da próxima reunião e pediu a Sr.ª 29 

Livia Soalheiro que seja feito um curso para capacitação para as diretorias dos CBHs visto que 30 

muitas mudanças ocorreram ultimamente e ao despreparo dos membros que compõem as 31 

diretoria dos comitês de maneira geral, a fim de melhor gestão nos comitês. Esclareceu que a 32 
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carta de princípios do fórum não prevê a participação de comitês interestaduais como o 33 

CEIVAP, então o mesmo não poderá mais fazer parte do fórum, não podendo ser incluído no 34 

regimento, como decidido anteriormente em reunião. Também pediu que fosse revisto a 35 

questão dos representantes dos comitês no fórum, pois muitos diretores não podem participar 36 

de todas as reuniões, então o regimento interno deverá prever que mandem seus 37 

representantes. A pauta foi aprovada. 1 – Prestação de Contas do II ECOB, o Sr. Alexandre 38 

Gontijo representando a IEVA, informou o total arrecado por patrocínio de empresas que 39 

totalizou R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), porém foram gastos R$ 22.541,84 (vinte e dois 40 

quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para custear despesas como 41 

mão de obra, infra estrutura, hospedagem, transporte, alimentação e outros. E destacou o apoio 42 

da prefeitura de São Pedro da Aldeia com profissionais da secretária municipal de educação, 43 

equipamento de som e o próprio teatro municipal.  Em seguida o representante da FADUC o Sr. 44 

Ulisses informou que a mesma contribuiu com R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta 45 

reais) para a filmagem do ECOB. Prossegui-se com o Sr. Júlio Cesar representando a AGEVAP, 46 

que demonstrou do recurso total arrecadado foram gastos, R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos 47 

reais) com alimentação e material impresso e R$ 1.780,00 (mil e setecentos e oitenta reais) 48 

para confecção de crachás e certificados. O Sr. Affonso Albuquerque informou que o CILSJ 49 

utilizou somente o recurso do CBH Macaé, porém pediu que o detalhamento da despesa seja 50 

feito em próxima reunião. A Sr.ª Livia Soalheiro sugeriu que a aprovação da proporcionalidade 51 

de contribuição de acordo com a arrecadação dos comitês seja para o IV ECOB, visto que não há 52 

tempo hábil para se realizar este levantamento. Em seguida, a Sr.ª Livia Soalheiro pediu que os 53 

representantes do comitês informem em suas reuniões plenárias o que está sendo discutido 54 

nas reuniões do fórum, pois percebeu que muitos não sabem a importância do FFCBH. 2 – 55 

Orçamento III ECOB, o coordenador pediu a equipe da IEVA que mesmo não ocorrendo o 56 

lançamento do projeto III ECOB, que seja elaborado um convite para envio a todos para 57 

informar a data e o local do evento.  Então foi apresentado o projeto pelo Sr. Alexandre Gontijo 58 

que deixou claro os dois tipos de orçamento existentes de acordo com a cota de patrocínio, 59 

porém o mesmo destacou que deve-se definir a quantidade de público previsto. Foi acordado 60 

que se trabalhe com o número de quatrocentos participantes. Sr.ª Dalva Mansur ressaltou a 61 

importância de convidar universidades, para promover a participação dos jovens saibam como 62 

ocorre a gestão da água no território fluminense. Ela pediu que sejam escolhidos palestrantes e 63 

mediadores capazes de estimular e motivar os jovens. A Sr.ª Maria Aparecida Vargas pediu que 64 
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tivessem cuidado ao convidar um grande número de jovens, devido a característica de se 65 

dissiparem ou conversarem durantes o evento e destacou a importância dos temas das mesas 66 

de diálogo e conferência estarem voltados para a região que é extremamente agrícola. Sugeriu 67 

o tema PSA (pagamento por serviços ambientais) articulado com o CAR e outros. Sr. Affonso 68 

Henrique  pediu que as contribuições sobre a programação do III ECOB sejam feitas na reunião 69 

extraordinária, no dia 09 de junho. A Sr.ª Livia Soalheiro pediu a secretária do fórum que 70 

encaminhe uma carta aos comitês solicitando contribuições na programação e indicações de 71 

palestrantes para o III ECOB. Sr.ª Renata salientou a importância da escolha dos mediadores 72 

das mesas de diálogo, que estes sejam conhecedores do tema proposto. Sr. Affonso Henrique 73 

pediu também ao IEVA que seja incluído no orçamento do projeto o material pós-evento que 74 

deverá ser distribuído aos participantes por meio de pen drive, e destacou que deve ser criado 75 

um relatório final impresso do evento. 4 – Apresentação de prestação de conta FFCBH, o Sr. 76 

Affonso Henrique esclareceu que o CILSJ não pode estar presente e o mesmo irá apresentar a 77 

prestação de conta. Informou que dos R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reias) repassados da 78 

compensação da arrecadação do CBHs foram gastos R$ 36.343,54 (trinta e seis mil trezentos e 79 

trinta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos) para secretaria do fórum, onde custearam 80 

despesas com equipamentos, material de papelaria, comunicação, transporte, custeio 81 

operacional e outras despesas. Tendo um saldo final de R$ 14.045,05 (Catorze mil e quarenta e 82 

cinco reais e cinco centavos) de acordo com tabela anexa, que passa a fazer parte integrante da 83 

presente ata. A Sr.ª Dalva questionou a aquisição de passagem aérea para reunião da REBOB. 84 

Sr. Affonso Henrique esclareceu que este é um espaço onde o participa, sendo necessária sua 85 

presença.  5 – XVII ENCOB – Calda Novas, o coordenador pediu que os comitês encaminhem 86 

experiências exitosas para serem apresentadas no III ECOB até de 30 de junho. Após eleição na 87 

reunião extraordinária do FFCBH no dia 27 de agosto serão escolhidos três experiências que 88 

serão apresentadas no ENCOB. 6 – Informes Gerais, Sr. Affonso Henrique lembrou que os 89 

representantes do fórum no FNCBH devem ser reeleitos para o setor de usuários e sociedade 90 

civil, sendo que o poder público está por ele representando. Esse ponto deve estar nas 91 

próximas pautas. A Sr.ª Dalva Mansur se candidatou a uma vaga. O Sr. David Ribeiro ofereceu o 92 

serviço de cobertura do III ECOB através de uma página de seu jornal “Sentinela Ambiental” e 93 

100 exemplares para cada comitês. Foi pedido que o mesmo envie a proposta com orçamento 94 

para a secretaria do fórum. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Affonso Henrique Albuquerque Jr. 95 

encerrou a reunião solicitando que eu, Pamela Silva, que secretariei esta reunião ordinária, 96 
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lavrasse a presente ata, para que, depois de lida e aprovada pelo plenário do FFCBH, seja 97 

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

legais. 99 
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