
 
 

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM FLUMINENSE DE 1 

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

27/04/2021 (terça-feira), de 09:15h às 12:20 através de videoconferência. A 3 

Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 4 

Hidrográficas (FFCBH) do dia 27/04/2021, foi iniciada por José Arimathéa Oliveira 5 

(CBH MPS) e contou com a presença dos membros: José Arimathéa Oliveira (CBH 6 

MPS), Rafaela Facchetti (CBH Piabanha), Maria Inês Paes Ferreira (CBH Macaé 7 

Ostras), Ulisses Mansur (CBH BIG), Paulo de Tarso de Lima Pimenta (CBH 8 

Guandu), Paulo Cardoso da Silva (CBH BG) e João Gomes (CBH BPSI), os 9 

convidados Nelson Reis (CBH Guandu) e Maurício Zanon (CBH BPSI). 10 

Item 1. Abertura:  11 

A reunião foi iniciada por José Arimathéa Oliveira, que deu as boas-vindas aos 12 

presentes, e deu seguimento na pauta. 13 

Item 2. Aprovação da Pauta; 14 

José Arimathéa fez a leitura dos itens da pauta da reunião, questionando a todos 15 

se havia alguma inclusão de pauta. Foi incluído o seguinte item de pauta: 16 

Contratações FFCBH – Novo site e gestão de redes sociais. Não havendo mais 17 

manifestações, a pauta foi aprovada. 18 

Item 3. Aprovação das atas das reuniões dos dias 16/03/2021 e 30/03/2021; 19 

José Arimathéa abriu a votação no chat para a aprovações das atas. Sem 20 

nenhuma manifestação contrária, as mesmas foram aprovadas. 21 

Item 4. Extinção do GAEMA; 22 

José Arimathéa contextualizou a importância do GAEMA, por ser um grupo de 23 

atuação especial do meio ambiente do Ministério Público, e disse que a extinção 24 

do grupo será um grande prejuízo a todos, visto que os direitos e a gestão ambiental 25 

dos recursos hídricos do Rio de Janeiro irão sofrer as consequências, pois o 26 

GAEMA tem a clareza das informações, além de suas estratégias. José Arimathéa 27 



 
 

também comentou que o FFCBH enviou uma carta ao Ministério Público, onde 28 

manifestou preocupações acerca da extinção do GAEMA. Após isso, abriu a 29 

palavra aos demais e perguntou se poderia ser feito mais alguma coisa sobre o 30 

tema. 31 

João G. Siqueira reafirmou a importância do GAEMA, onde concordou com a fala 32 

de José Arimathéa. Em seguida, realizou uma autocrítica na aplicação de recursos, 33 

onde disse que o CBH BPSI está sendo ineficiente nos gastos dos recursos. 34 

Também perguntou o por que desse desmanche, em torno da extinção do GAEMA. 35 

Maria Inês discordou de João G. Siqueira sobre a ineficiência na aplicação de 36 

recursos. Maria Inês disse que os Comitêsnão são ineficientes, e sim que tem um 37 

problema de aplicações, com questões políticas profundas. 38 

José Arimathéa respondeu à pergunta de João G. Siqueira, onde disse que essa 39 

extinção, sobre o olhar pessoal dele, é de um contexto sócio político que a gente 40 

vive. 41 

João G. Siqueira propôs que o FFCBH solicite a inserção de pauta no CERHI para 42 

discutir mais sobre a Extinção do GAEMA. 43 

José Arimathéa respondeu que já foi encaminhada carta ao CERHI com esta 44 

solicitação e apresentou a mesma. Informou ainda que o Ministério Público  acusou 45 

recebimento da carta e disse que  a mesma está em avaliação. 46 

Nelson Reis, junto de José Arimathéa sugeriram que o FFCBH encaminhasse uma 47 

carta ao procurador geral do Estado do Rio de Janeiro ratificando a primeira carta 48 

e questionando ainda, sobre a participação do GAEMA no GT FUNDRHI. 49 

Sem mais nenhuma contribuição, José Arimathéa passou para o próximo ponto 50 

de pauta. 51 

Item 5. Discussão sobre o mecanismo de elaboração do Plano Nacional de 52 

Recursos Hídricos – PNRH; 53 



 
 

José Arimathéa contextualizou que o Plano Nacional de Recursos Hídricos 54 

(PNRH), está em ano de revisão. Também disse que estão sendo realizadas ações 55 

para a elaboração do PNRH, pois aproposta é que seja aprovado em dezembro de 56 

2021. Em seguida, disse que essas ações estão sendo discutidas em oficinas 57 

regionais. 58 

José Arimathéa comentou que o FFCBH foi convidado para participar da oficina 59 

regional sudeste. Além disso, discorreu sobre os representantes indicados do 60 

Fórum Fluminense para a participação na oficina. José Arimathéa também 61 

comentou sobre a oficina da região sudeste, manifestando seu inconformismo, pois 62 

a reunião teve apenas 1:30h de duração para discutir o PNRH, e não dois períodos 63 

do dia, como estava combinado. Sendo assim, não houve como ter uma discussão 64 

ampla sobre o tema. 65 

Maria Inês fez uma pergunta se as contribuições realizadas na oficina do sudeste 66 

foram passadas para o FFCBH. José Arimathéa disse que nenhuma informação foi 67 

dada. 68 

Nelson Reis comentou que participou de uma reunião com diferentes grupos onde 69 

discutiram e contribuíram para a oficina. A partir disso, Nelson propôs que o retorno 70 

do material a ser elaborado, diante das contribuições, seja feito de uma forma mais 71 

coletiva, mais representativa, em torno de todos os fóruns. 72 

José Arimathéa fez uma proposta sobre o FFCBH realizar uma oficina 73 

complementar da região sudeste, em quatro tempos diferentes. Também comentou 74 

que o FFCBH deve mobilizar os outros fóruns para a oficina. Informou ainda que já 75 

havia realizado contato com o Fórum Capixaba e que o mesmo concordou com a 76 

oficina complementar. José Arimathéa argumentou que deverá ser estruturada uma 77 

metodologia, semelhante à já utilizada para a oficina da região sudeste. Os 78 

membros presentes na reunião aprovaram a proposta. Arimathéa reforçou que 79 

precisarão do apoio dasdas secretarias dos comitês para realização do evento. 80 

Nelson Reis recomendou usar a metodologia usada na oficina da região do 81 

nordeste. 82 



 
 

Por fim, foi concretizado que os outros fóruns da região sudeste serão convidados 83 

para a realização da oficina complementar da região sudeste para a discussão do 84 

PNRH, ampliando os espaços e os tempos de participações para as pessoas e 85 

entidades de forma mais participativa e colaborativa. 86 

Item 6. Estudo do Regimento Interno do CERHI para fins de revisão; 87 

José Arimathéa contextualizou que o estudo do Regimento Interno do CERHI é 88 

uma demanda antiga do FFCBH, e que o fórum deve pensar em mecanismos para 89 

colaborar com o regimento, em virtude de situações vividas no passado pela falta 90 

de uma regulamentação. 91 

Nelson Reis comentou que o estudo para revisão do Regimento Interno do CERHI 92 

foi priorizado na Câmara Técnica e que irá pegar firme em torno desse tema.  93 

Paulo de Tarso Pimenta disse que realmente existem diversos pontos que 94 

precisam ser melhorados no Regimento Interno do CERHI e confirmou que a 95 

proposta do estudo do Regimento Interno do CERHI já é um assunto de pauta e 96 

que está para discussão  da Câmara Técnica (CTIL) neste primeiro momento. . 97 

Item 7. Contratações FFCBH – Novo site e gestão de redes sociais; 98 

José Arimathéa contextualizou que o FFCBH aprovou o planejamento do ano de 99 

2021 para fazer a solicitação dos recursos do fórum junto ao INEA. Também disse 100 

que foram inseridas duas questões importantes, que é a contratação para um novo 101 

desenho do site e a contratação do serviço de gestão de redes sociais. Informou 102 

que a secretaria fez o levantamento prévio sobre os valores previstos para estas 103 

contratações e que o recurso destinado não atenderia. Foi destinado R$ 10.000,00 104 

para o novo site e R$ 7.200,00 para a gestão de redes sociais e que a média dos 105 

valores contratados pela AGEVAP para novo site são de R$ 20.000,00. A partir 106 

disso, José Arimathéa disse que o FFCBH precisaria remanejar recurso para as 107 

contratações. 108 

José Arimathéa propôs que o FFCBH contratasse uma mini empresa para realizar 109 

essas demandas. Disse que tem vantagens em ser uma empresa e não um 110 



 
 

estagiário, pois o estagiário tem uma certa limitação de tempo de contrato, como 111 

também tem que ter um preparo para entender o que é um Comitê/FFCBH. Já com 112 

a empresa essas questões iriam ser facilitadas. 113 

Roberta Abreu falou de sua preocupação em contratar empresa pois explicou que 114 

a quantidade de publicações, artes e textos deveria ser definida, isso limitaria a 115 

ação do FFCBH ao número solicitado e ainda, para a empresa entender a gestão 116 

de recursos hídricos, deveria estimar um número de participações nas reuniões, 117 

tudo isso poderia fazer o valor subir bastante.  Já com o estagiário, ele realizaria 118 

todas essas demandas constantemente com o mesmo valor.  119 

Os membros do FFCBH opinaram sobre as duas questões sugeridas e uma 120 

sugestão feita foi a possibilidade de celebrar parcerias com startups e 121 

universidades para contratação de serviços destes tipos. Como isso não é 122 

regulamentado, foi decidido que será contratada uma empresa, que pode ser MEI 123 

para a gestão das redes sociais. Foi solicitado ainda que o CERHI discuta este 124 

tema. 125 

Roberta Abreu apresentou uma planilha de recursos, onde mostrou os valores de 126 

cada um. Em seguida, em conjunto, os membros fizeram alterações na planilha, 127 

remanejando recurso para as duas ações, sendo que o desenvolvimento de um site 128 

novo ficou em R$ 20.000,00 e a gestão das redes sociais em R$ 19.120,00.  129 

Por fim, Paulo de Tarso Pimenta pediu para que o FFCBH encaminhe uma carta 130 

ao CERHI perguntando sobre uma regulamentação para parceria com 131 

universidades e startups. 132 

Item 8. Verificação da planilha de encaminhamentos; 133 

José Arimathéa recomendou que a planilha de encaminhamentos fosse verificada 134 

na próxima reunião, pois o tempo da reunião já tinha ultrapassado o previsto. Todos 135 

os membros concordaram. 136 

Item 9. Assuntos Gerais; 137 



 
 

Não houve assuntos gerais. 138 

Item 10. Encerramento. 139 

José Arimathéa agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 12:20. 140 

A presente ata foi lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, 141 

depois de aprovada, será assinada pelos Coordenadores do FFCBH.  142 

 143 

José Arimathéa Oliveira     João Gomes de Siqueira 144 

Coordenador Geral FFCBH   Coordenador Adjunto FFCBH 145 

 146 

ENCAMINHAMENTOS: planilha de encaminhamentos segue em anexo. 147 


