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A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FFCBH DO DIA 30/08/2017, realizada na Casa de Cultura de 1 

Paraty, durante o V ECOB, na cidade de Paraty – RJ. Às 17h10min a reunião foi iniciada pelo 2 

Coordenador Geral do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH), João Gomes 3 

(CBHBPSI), que, em seguida, colocou as Atas das Assembleias Gerais de 2016 em votação. Vera 4 

Teixeira (CBH MPS) pediu para aprovar as Atas em outra oportunidade, alegando que recebeu o 5 

documento somente na sexta-feira que antecedeu o evento. A plenária aceitou a sugestão da Vera 6 

Teixeira para aprovar na próxima reunião essas Atas, que são das Assembleias Gerais realizadas em 7 

Campos dos Goytacazes, durante o IV Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas (ECOB), 8 

no ano de 2016. Em seguida, Thaís Nacif (AGEVAP UD4) apresentou o Relatório do IV ECOB, com as 9 

moções e prestação de contas feitas pela Secretaria-Executiva anterior (CILSJ). Após a apresentação 10 

do relatório, João Gomes colocou em votação a proposta de periodicidade bianual para realização 11 

do ECOB RJ. Décio Tubbs (CBH Guandu) propôs que o evento passasse a ser realizado num formato 12 

maior, como o atual, bianualmente. E que nos intervalos desses anos acontecesse apenas uma 13 

Assembleia Geral, proporcionando um formato menor e mais enxuto.  José Arimathéa (CBH MPS) 14 

manifestou apoio ao formato proposto pelo Décio Tubbs e sugeriu que o Encontro de 2018 15 

acontecesse na cidade do Rio de Janeiro, em formato menor a ser esboçado pela secretaria do FFCBH. 16 

Rafaela Facchetti (CBH Piabanha) falou que o Comitê Piabanha optou por apoiar a realização do ECOB 17 

bianualmente e que nos intervalos acontecessem uma Assembleia Geral no Rio de Janeiro. Izidro 18 

Arthou (CBH BG), Coordenador Adjunto do FFCBH, falou que apoia a ideia do José Arimathéa, de 19 

pedir uma proposta de formato. Arnaldo Villa Nova (CBH LSJ) defendeu a realização anual do 20 

encontro. João Gomes colocou em votação as duas propostas: 1- Encontro anual e 2 – Encontro 21 

bianual. Rafaela Facchetti falou que a proposta correta seria de realizar o ECOB de maneira itinerante, 22 

como vem sendo, e bianualmente, realizando nos anos dos intervalos somente a Assembleia Geral. 23 

Tiago Menezes (CBH BIG) falou que defende o Encontro anual, exatamente no formato adotado 24 

nesse ano de 2017 e também de forma itinerante. Rodolfo Coimbra (CBH Macaé das Ostras) se 25 

apresentou e falou que essa discussão já aconteceu em reunião anterior do FFCBH e o que ficou 26 

acordado naquela oportunidade foi que todos consultariam seus Comitês quanto ao formato ideal 27 

para o Encontro. Falou que o formato de 2017 não abriu o espaço para os segmentos Usuários e 28 

Sociedade Civil. Falou que a posição do CBH Macaé é similar à do CBH Piabanha, ou seja, de realizar 29 

o ECOB bianualmente e apenas a Assembleia Geral anualmente, nos intervalos. João Gomes colocou 30 

em votação a periodicidade do evento. Cinco membros votaram pela realização anual (CBH BPSI, CBH 31 

MPS, CBH LSJ, CBH BIG, CBH BG); e pela realização bianual, três votos (CBH Macaé das Ostras, CBH 32 

Piabanha e CBH Guandu). Venceu a proposta de realização anual do ECOB. Irinaldo Silva, da 33 

Prefeitura Municipal de Maricá, ofereceu o município de Maricá para sediar o Encontro de 2018, 34 

proposta que foi aceita pela Plenária. Vera Teixeira parabenizou os presidentes pela aprovação da 35 

realização anual. Disse que o formato tem que ser discutido já no dia de amanhã. Defendeu o tema 36 

“Sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Roberto 37 

Machado (Instituto Rio Carioca) defendeu o tema “A integração das Bacias com os Sistemas 38 

Lagunares”.  Décio Tubbs falou que o tema sugerido pelo Roberto para o evento pode ser adotado 39 

como tema de uma mesa. Em seguida João Gomes pediu para Paulo Eugênio (AGEVAP) apresentar 40 

os encaminhamentos e as propostas de moções registradas. Paulo Eugênio explicou que inicialmente 41 

apresentou os sete encaminhamentos e os textos das minutas das três moções. Em seguida fez a 42 
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leitura dos encaminhamentos e a leitura das Minutas das três moções que foram elaboradas 43 

juntamente com o João Gomes. Foram aprovados os sete encaminhamentos. Foi decidido que as 44 

minutas das Moções serão elaboradas e enviadas por e-mail, para considerações, e entrarão na pauta 45 

da próxima reunião. A Servidora do ICM BIO apresentou solicitação de moção com pedido de apoio 46 

para a proposta de criação do critério: o cargo de coordenador regional do órgão só pode ser ocupado 47 

por servidor do ICM BIO, evitando nomeações políticas e ameaças às atividades da atual coordenação 48 

regional. João Gomes agradeceu aos Comitês pelo apoio na organização do evento, agradeceu à 49 

AGEVAP e ao CILSJ que disponibilizaram funcionários para auxiliar a equipe da Secretaria Executiva 50 

do Fórum Fluminense. João Gomes pediu aprovação para que o backdrop do palco do presente 51 

Encontro fosse doado para utilização na cobertura do centro de triagem de uma cooperativa de 52 

catadores de Paraty. A plenária aprovou a doação. Affonso Albuquerque (CBH Macaé das Ostras) 53 

lembrou dos apoios financeiros dos Comitês Guandu, CEIVAP e também do Piabanha que, através da 54 

Rafaela, disponibilizou um ônibus para transporte de membros entre o Rio de Janeiro e Paraty. A 55 

palavra foi aberta à Plenária. Marley (NEA BC – Saquarema) protestou contra a falta de espaço para 56 

participação da Sociedade Civil e pediu que isso fosse repensado para o próximo ECOB. Izidro Arthou 57 

falou que a representação no FFCBH se dá através das cadeiras nos Comitês. Marley (NEA BC) falou 58 

que a participação dos jovens foi decidida no ECOB de Nova Friburgo. Otony Junior (CBH BPSI) falou 59 

que o formato foi pensado considerando a realidade de um orçamento bem menor, tendo em vista 60 

as dificuldades financeiras atuais. Falou que a participação e contribuições devem acontecer sempre, 61 

evitando se chegar à Plenária com queixas que poderiam ser apresentadas em momento mais 62 

oportuno. Tiago Menezes agradeceu a participação de todos. A reunião foi encerrada às 18h25min. 63 
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