
 

 

ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM FLUMINENSE DE 1 

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ANO DE 2021, realizada no dia 2 

03/08/2021 (terça-feira), de 09:00h às 12:00 através de videoconferência. A 3 

Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 4 

Hidrográficas (FFCBH) do dia 03/08/2021, foi iniciada por José Arimathéa (CBH 5 

MPS) e contou com a presença dos membros: Erika Cortines (CBH Piabanha), 6 

João Gomes de Siqueira (CBH BPS), Vera Lucia (CBH MPS), Zenilson Coutinho 7 

(CBH BPS), Maria Aparecida Souza (CBH BG), Lícius de Sá Freie (CBH R2R)  e 8 

os convidados Camila Berçot (UENF), Nelson Reis (CBH Guandu), Roberta Abreu 9 

(AGEVAP), Tamires de Souza  (AGEVAP), Thiago Henrique (AGEVAP) Felipe 10 

Matheus (AGEVAP),  11 

Item 1. Abertura:  12 

A reunião foi iniciada por José Arimathéa, que deu as boas-vindas aos presentes, 13 

agradeceu a presença dos convidados, e deu seguimento na pauta. 14 

Item 2. Aprovação da Pauta; 15 

José Arimathéa fez a leitura dos itens da pauta da reunião. Não havendo mais 16 

manifestações, a pauta foi aprovada. 17 

Item 3. Aprovação da Ata da reunião do dia 29/06 18 

Não houve considerações sobre a ata do dia 29/06, ata foi aprovada e foi dada 19 

sequência ao próximo item da pauta 20 

Item 4. Aprovação da logo do IX ECOB 21 

Foi apresentada a Logo do IX ECOB, os presentes sugeriram algumas alterações. 22 

Também foram mostrados os mockups de arte dos brindes do ECO, os presentes 23 

aprovaram e após isso discutiram sobre a logística de entrega dos brindes e a 24 

possibilidade de fazerem camisas com uma parceria com Lions Clube. Também foi 25 

discutido o tecido da máscara, que foi sugerido Oxford ou microfibra.  26 



 

 

 27 

Item 5. Estudo das Leis referentes à Compensação Financeira (CFURH); 28 

Foi feita a leitura de alguns trechos do artigo “Análise da integração dos principais 29 

atores nos processos de decisão da bacia do rio Paraíba do Sul na escassez hídrica 30 

de 2014-2015”. Foi Sugerido emitir uma carta em nome do Fórum solicitando um 31 

esclarecimento quanto ao gasto dos recursos pelo Estado, com um extrato dos 32 

gastos dos últimos 5 anos da CFURH, foi sugerido também sobre o envio da carta 33 

ao INEA e a CEAS. A seguir foram discutidas questões sobre a forma que é feita a 34 

cobrança do uso de água e o destino dos recursos captados. Foi sugerido também 35 

uma carta de cada comitê aos municípios pedindo extrato com o que eles 36 

receberam e como aplicaram, com cópia ao ministério público, e, uma 4ª carta as 37 

operadoras de energia também com cópia ao ministério público.  38 

Foi sugerido por último do uma carta do Fórum aos comitês contextualizando a 39 

discussão, e que a orientação seja cada comitê articular com cada município para 40 

serem signatários do plano de bacia da forma que acharem mais prudente em sua 41 

região, os membros presentes concordaram. Discutiu-se que trabalhar para obrigar 42 

os municípios a contribuírem com o plano pode gerar reações políticas adversas. 43 

Após a discussão foi dado seguimento de pauta. 44 

Item 6. Discussão sobre a conta reserva dos comitês; 45 

Roberta Abreu contextualizou sobre a carta do Fórum às delegatárias para que 46 

apresentassem o valor de custeio dos comitês para serem discutidas as contas 47 

reservas. Erika Cortines completou sobre o pedido já ter passado pelo INEA.  48 

Lícius informou que O GT FUNDRHI vai encaminhar para a diretoria do CERHI 49 

uma recomendação para que provoquem a SEAS. João questionou se o recurso já 50 

está disponível. Lícius informou que não, mas que resta ao Fórum apenas 51 

aguardar. Foi dado seguimento de pauta. 52 

 53 

 54 



 

 

Item 7. Assuntos Gerais 55 

Nelson Reis relembrou sobre a carta aos times de futebol. Roberta informou que 56 

ainda não conseguiram por em pauta, mas que em breve voltará a discussão. 57 

José Arimathéa comentou sobre uma reunião que houve para implantação do Pró-58 

Gestão, e foi definido que foi proposto um gasto de 3 milhões com sistema de 59 

informações com o recurso de 4 milhões que está para ser recebido, e que será 60 

apresentado pela Larissa os detalhes desse gasto. Zenilson Coutinho completou 61 

que estão no aguardo de receber informações sobre as metas que devem ser 62 

atingidas. João Gomes sugeriu que fosse tratada a má distribuição da rede 63 

telemétrica.  64 

José Arimathéa prosseguiu para o tema da medida provisória 1055 e 65 

contextualizou que esteve em uma reunião onde a medida provisória foi discutida, 66 

que a medida retira da ANA toda a sua capacidade de gestão da crise hídrica da 67 

bacia do Paraná e passa para a gestão do sistema elétrico. E sugeriu que o Fórum 68 

possa fortalecer o entendimento sobre essa medida provisória, e realizar uma carta 69 

aberta sobre os impactos dessa MP. João Gomes refletiu sobre os impactos da 70 

crise nas bacias do rio de janeiro. Rafaela Facchetti sugeriu uma provocação ao 71 

Fórum Nacional sobre a medida provisória e um carta chamando o Ceivap para a 72 

discussão. A seguir foi projetada a logo do IX ECOB e os membros sugeriram 73 

alterações. 74 

Item 8. Encerramento. 75 

João Gomes agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 12:00. A 76 

presente ata foi lavrada por mim, Felipe Matheus, Estagiário de Comunicação e, 77 

depois de aprovada, será assinada pelos Coordenadores do FFCBH. 78 

 79 

José Arimathéa Oliveira     João Gomes de Siqueira 80 

Coordenador Geral FFCBH   Coordenador Adjunto FFCBH 81 
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Planilha de encaminhamentos em anexo. 83 


