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

Janeiro de 24/06/2015. 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no INEA, Av. 3 

Venezuela, Auditório, 6º andar, Saúde – Rio de Janeiro – RJ, com inicio previsto às 10:00h, 4 

realizou-se a reunião do FFCBH, sob a Coordenação do Sr. Affonso Henrique Albuquerque. 5 

Contanto com as seguintes presenças: Livia Soalheiro – Gerente da Geagua; Décio Tubbs Filho – 6 

Diretor Secretário CBH Guandu; Sérgio de Siqueira Bertoche – Diretor Secretário CBH 7 

Piabanha; Mª Aparecida Vargas – Diretora Secretária do CBH Rio Dois Rios; Márcio Nascimento 8 

da Silva – Diretor Secretário CBH – Macaé Ostras; Marcos Santana - CBH Baía de Guanabara; 9 

Luis Filipe M. T. Cunha – AGEVAP; Aline Alvarenga – AGEVAP; Renata Vasconcelos de Carvalho 10 

– Inea; Danielle Souza Silva – CBH Macaé; Alexandre Gontijo – IEVA; Leticia B. de Freitas e 11 

Castro – Identidade; Júlio Cesar da Silva Ferreira – AGEVAP e eu Pamela Silva, estagiária do 12 

Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas. A pauta foi apresentada como se segue, 13 

com a inclusão do item 3: 1- Aprovação da Minuta da Ata da reunião anterior do FFCBH; 2 -  14 

III ECOB - Informes da Comissão Local Nova Friburgo, Entidade Executora – IEVA, 15 

Indicação de palestrantes; 3 – Alteração da logo do ECOB; 4 – Minuta de Regimento 16 

Interno do FFCBH; 5 - Informes Gerais. A pauta foi aprovada por todos. 1 - Aprovação da 17 

Minuta da Ata da reunião anterior do FFCBH, o Sr. Sergio Bertoche pediu esclarecimentos 18 

com relação ao item de pauta 7 : Instalação de GT para tratar da proporcionalidade de 19 

participação dos CBHs no ECOB. Por não ter ficado claro quando começará a valer que cada 20 

comitê contribuirá de acordo com a sua arrecadação. Destacou que durante um estudo prévio 21 

do GT criado na última reunião do fórum, o qual é coordenado pelo mesmo, onde se verificou 22 

que o valor arrecadado por alguns comitês fogem do recurso cedido para realização do ECOB, 23 

principalmente do CBH BIG. Então ficou decido que o GT irá se reunir e trabalhar a planilha 24 

criada pelo Sr. Sérgio Bertoche e encaminhada a secretaria do fórum que ficará responsável por 25 

divulgar o estudo aos membros para aprovação na assembléia geral do FFCBH no III ECOB, a se 26 

realizar no dia 27 de agosto de 2015. Em seguida a minuta da ata foi aprovada por todos. 2 - III 27 

ECOB - Informes da Comissão Local Nova Friburgo, Entidade Executora – IEVA, Indicação 28 

de palestrantes. O Sr. Affonso Henrique justificou a falta da representante da Comissão Local 29 

no fórum a Sr.ª Alda Maria de Oliveira e informou em nome da mesma, que ocorreu a troca do 30 

Secretário Municipal de Turismo de Nova Friburgo, mas que já ficou acordado o compromisso 31 

com a realização do III ECOB com a atual Secretária. Lembrou para a IEVA que se deve escolher 32 
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uma das datas disponibilizadas pela Sr. ª Alda para reunião junto à comissão local para as 33 

últimas decisões com relação ao ECOB. Posteriormente os representantes do IEVA e Identidade 34 

apresentaram, novamente todo o material de divulgação do evento com as alterações 35 

solicitadas em reunião anterior e também a inclusão da programação no convite para facilitar o 36 

pedido de diárias aos membros de CBHs. Foi destacada a inclusão da logo do programara Rio 37 

Rural da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, devido 38 

ao mesmo apoiar o evento com toda a impressão de material gráfico. Sr. Affonso Henrique 39 

ainda lembrou que o único projeto lembrado no relatório da ONU foi o Rio Rural pelas suas 40 

ações socioambientais. Foram solicitadas novas alterações no layout do material de divulgação. 41 

Sr.ª Renata Carvalho pediu que seja elaborado um certificado para a comissão organizadora do 42 

evento. O Sr. Alexandre Gontijo sugeriu a criação de uma revista de divulgação do evento, 43 

contendo páginas com informativo do FFCBH e dos CBHs do Estado e suas respectivas 44 

delegatárias. Então, foi aprovado que o fórum realize uma carta informando aos comitês da 45 

criação da revista para o III ECOB, e assim, os mesmos devem enviar uma página A4 com as 46 

principais informações, tais como: Nome do CBH; endereço; diretoria; site; contatos e outros. 47 

Ficou acordado que o Sr. Júlio Cesar irá enviar a secretaria do fórum um modelo informativo 48 

utilizado na AGEVAP para confecção de folder dos seus comitês. O Sr. Sérgio Bertoche destacou 49 

a importância da criação de um plano estratégico de comunicação e divulgação para o próximo 50 

ECOB. A Sr.ª Letícia Freitas apresentou a atual planilha de custos do III ECOB, que totaliza cerca 51 

de R$ 79.667,50, porém estes custos podem ser diminuídos caso não se consiga todo o 52 

patrocínio almejado. Reiterou-se a decisão de que o CBH BIG fica responsável pela contratação 53 

de equipe de filmagem. O coffee Break dos dias 26 e 27 de agosto (manhã e tarde) ficaram por 54 

responsabilidade dos CBHs Rio dois Rios; Piabanha e Baixo Paraíba do Sul, e será diminuído o 55 

número de participante de quatrocentos para trezentos, conforme discussão entre os 56 

membros. O CBH Guandu concordou em ficar responsável pelo item assessoria de imprensa, se 57 

for de interesse da empresa já contratada pelo comitê para sua assessoria, realizar a cobertura 58 

do III ECOB pelo valor de R$ 4000,00, em vez do previsto no orçamento de R$ 6000,00. Caso 59 

não seja possível a realização de tal acordo será feita a contratação de uma equipe específica 60 

para entender a cobertura do evento. A Sr.ª Mª Aparecida sugeriu ao IEVA que não sejam feitos 61 

somente pedidos de patrocínio em dinheiro, pois algumas empresas podem oferecer algum 62 

tipo de serviço orçado para o evento. Destacou-se que o item limpeza será feito pela equipe da 63 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e como já informado anteriormente, o item impressão 64 
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ficará a encargo do Rio Rural. Os CBHs Médio Paraíba do Sul e Lagos São João informaram que 65 

não poderão contribuir para o evento devido à falta de recurso no orçamento e falta de 66 

delegatária respectivamente. Então, foi pedido que o orçamento do III ECOB seja enviado aos 67 

demais comitês para escolha de seus itens. Sr. Affonso Henrique apresentou o site do FFCBH, 68 

onde as inscrições já podem ser realizadas e informou que a página suporta a transmissão do 69 

ECOB ao vivo pela internet, porém ele acha que pode desmotivar a participação no evento. 70 

Assim, ficou acordo que posteriormente ao ECOB seja colocado um vídeo resumo para acesso. 71 

Foi apresentada a ficha de inscrição, e foram solicitadas algumas alterações, como: Alterar os 72 

itens - organização e setor por instituição e segmento, respectivamente; colocar o CBH depois 73 

dos itens instituição e segmento; alterar o nome da terceira opção da visita técnica “STAM” 74 

para: “Estação de Tratamento de Efluente Industrial – STAM Metalúrgica”. Foi solicitado 75 

também que seja alterada a programação do evento no site, pois está desatualizada. Sobre os 76 

hotéis listados no site do fórum, foi sugerido ao IEVA que tente realizar acordos com o hotel 77 

mais próximo do evento para hospedagens coletivas para diminuição do valor da diária. 3 – 78 

Alteração da logo do ECOB. Sr. Affonso Henrique colocou em votação a proposta de alteração 79 

da logo do III ECOB, onde sugere a inclusão das divisões das regiões hidrográficas no mapa do 80 

estado, o que foi aprovado com a ressalva de só se incluir as linhas. 4 – Minuta de Regimento 81 

Interno do FFCBH, foi criado o grupo de trabalho que estudará a minuta já existente criando 82 

um item que prevê que membros indicados por carta remetida ao FFCBH, possam representar 83 

os mesmo em sua ausência. Este GT será formado por: Coordenadores: Vera Lucia Teixeira – 84 

CBH MPS e Maria Aparecida Vargas CBH Rio Dois Rios; Demais membros: Livia Soalheiro e 85 

Renata Vasconcelos de Carvalho  – Geagua – Inea; Sérgio Siqueira Bertoche – CBH Piabanha e 86 

Márcio Nascimento da Silva – CBH Macaé. 5 - Informes Gerais, o Sr. Sérgio Bertoche pediu que 87 

o fórum deliberasse junto ao CERHI alteração no quadro de vagas para os CBHs, devido à 88 

importância deles na gestão das águas do estado, tendo somente três vagas. Foi sugerido que o 89 

fórum encaminhe uma carta ao CERHI para que seja alterado o atual quadro de três para cinco 90 

vagas, sendo o CEIVAP, por se tratar de um importante comitê interestadual que abrange três 91 

regiões hidrográficas do estado o décimo suplente. Brevemente o Sr. Marcos Sant’anna se 92 

apresentou informando que criou um termo de orientação para o I Encontro Setorial da 93 

Juventude no III ECOB, pedindo que a secretaria envie aos membros para contribuições, 94 

destacando que será feito propostas desses jovens para serem encaminhadas ao ENCOB. O Sr. 95 

Affonso Henrique lembrou ainda que o prazo de envio das experiências exitosas dos CBHs está 96 
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se encerrando, e que somente os comitês Guandu e Macaé apresentaram. Nada mais havendo a 97 

tratar, o Sr. Affonso Henrique Albuquerque Jr. encerrou a reunião solicitando que eu, Pamela 98 

Silva, que secretariei esta reunião extraordinária, lavrasse a presente ata, para que, depois de 99 

lida e aprovada pelo plenário do FFCBH, seja assinada pelo Coordenador Geral, por mim e 100 

quem mais assim desejar, assumindo seus efeitos legais. 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

 117 

 118 

 119 


