
 

A ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO FFCBH DO DIA 12/07/2017, realizada na sala de reunião da 1 

Presidência do INEA, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Às 9h45min a reunião foi iniciada, em 2 

segunda chamada, pelo Coordenador Geral, João Gomes. A ata da Assembleia Ordinária de 3 

30/06/2016 foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentado o orçamento atualizado 4 

do ECOB 2017. João Gomes (CBHBPSI) explicou que os Comitês CEIVAP e Guandu decidiram 5 

aportar seis mil reais, cada um, para apoio no custeio do evento. Falou que, sendo assim, 6 

faltariam ainda três mil reais, cujo aporte poderia ser dividido entre os demais Comitês, o que 7 

daria em torno de seiscentos reais para cada um dos 4 Comitês considerados, excetuando-se 8 

os Comitês da Baía de Guanabara, da Baía de Ilha Grande, Lagos São João, Baixo e Guandu). 9 

João explicou que cada Comitê dará seu apoio de equipe também, enviando funcionários de 10 

suas secretarias executivas para atuarem no evento. Lícius Freire (CBH R2R) considerou as duas 11 

propostas bastante plausíveis, mas pediu para dar uma resposta amanhã, após consultar sua 12 

Diretoria. Affonso Albuquerque (CBH Macaé das Ostras) falou que seu Comitê já levaria um 13 

funcionário para dar suporte à Diretoria. Thaís Nacif (AGEVAP) e João Gomes explicaram a 14 

necessidade do apoio em momentos específicos, já que para outros serviços haverá 15 

contratação. Lívia Soalheiro (INEA) destacou que o Guandu fez a doação, mas reforçou o 16 

pedido do citado Comitê para que o ECOB passasse a acontecer bianualmente. Affonso 17 

Albuquerque falou que, para mudar a periodicidade do ECOB, será preciso consultar o que diz 18 

o Regimento Interno do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH). Lícius 19 

Freire falou que o Comitê Rio Dois Rios deseja a realização do ECOB com intervalo mínimo de 20 

dois anos. Rafaela Facchetti (CBH Piabanha) falou que a posição do Comitê Piabanha é a 21 

mesma do Comitê R2R. Vera Teixeira (CBH MPS) falou que defende a realização do ECOB 22 

anualmente, mesmo que tenha o formato alterado, de forma a simplificar. Izidro Arthou (CBH 23 

BG) falou que propõe a discussão acerca do formato de realização do ECOB, para decidir se o 24 

atual formato permanecerá ou se será alterado. João Gomes falou que a Diretoria do Baixo 25 

apoia a ideia de realizar o ECOB bianualmente. Vera Teixeira falou que uma das propostas de 26 

criação do FFCBH foi para discutir as questões tratadas no Conselho Estadual de Recursos 27 

Hídricos (CERHI). João Gomes falou que o FFCBH promove a integração e articulação entre os 28 

Comitês. Affonso Albuquerque falou que, se o problema é recurso financeiro, o FFCBH pode 29 

realizar eventos de outra forma, através de parcerias e patrocínios da iniciativa privada. 30 

Rodolfo Coimbra (CBH Macaé) falou que seu Comitê vem reavaliando as participações de 31 

membros em eventos diversos, tendo em vista o volume de recursos gastos. Falou que, 32 

particularmente, apoia a realização bianual. Disse que levará as propostas para sua Diretoria. 33 

Lícius Freire falou que o FFCBH deverá levar uma proposta pronta sobre essa reformulação na 34 

periodicidade do ECOB e demais planejamentos do Fórum. De acordo com os posicionamentos 35 

a serem tomados pelos Comitês, cada um deles arcará com 750, 1.000 ou 1.500 reais para o 36 

ECOB 2017. Lívia Soalheiro pediu que o FFCBH liste as necessidades de apoio (computadores, 37 

pessoal) e encaminhe à Eliane Barbosa (SEA) – sugestão de solicitação de 6 pessoas da 38 

estrutura SEA/INEA. Fazer carta do FFCBH para essa solicitação. Thaís Nacif apresentou os 39 

status dos processos de contratações. Rafaela Facchetti pediu para verificar a viabilidade da 40 

saída do ônibus às 18h no dia 30/08, tendo em vista a chegada ao Rio e o deslocamento das 41 

pessoas até as suas cidades. Affonso Albuquerque pediu para que o FFCBH procurasse efetivar 42 

suas decisões, metas e planejamentos. Izidro Arthou e Lícius Freire destacaram a necessidade 43 

de participação do FFCBH em instâncias políticas, como Câmaras, Assembleias. Será feito 44 

convite ao INEA para participação em reunião do FFCBH que discutirá a realização do ECOB. Foi 45 

solicitada a confecção de arte com “Salve a DATA”. Rodolfo Coimbra falou que vê a 46 

programação com debates somente em nível técnico, quando muitos Comitês e o próprio 47 



 

ECOB tem grande participação do segmento da Sociedade Civil. Thaís Nacif explicou que esse 48 

ano o debate técnico dominou a programação em função do tema do evento e disse que, 49 

ainda assim, em todas as mesas há previsão de abertura de fala para a plateia. Lícius Freire 50 

falou que poderiam ter, como carta na manga, em função de possível cancelamento de algum 51 

palestrante, o Júlio (Produção de Mariscos em Paraty). João Gomes considerou relevante a 52 

observação do Rodolfo Coimbra, mas lembrou que a atual programação está sendo discutida 53 

há meses e que para o próximo ECOB estas sugestões deverão ser consideradas. Sobre a 54 

divulgação, João Gomes falou que a mesma será iniciada amanhã, com solicitação de apoio das 55 

Secretarias Executivas. Lícius Freire falou sobre as sondas alemãs que foram disponibilizadas 56 

aos Comitês e que precisam de manutenção. Falou que, após solicitação à AGEVAP, o CBH MPS 57 

disponibilizou seu funcionário do escritório técnico para treinamento, o que considerou 58 

fundamental para a utilização do equipamento e seus dados. Registrou o agradecimento 59 

público ao CBHMPS. João Gomes falou que não é a primeira vez que o CBHMPS tem um ato de 60 

ajuda aos outros Comitês, exemplificou com a questão dos recursos previstos para seus 61 

projetos que foram destinados para custeio da AGEVAP em momento anterior. João Gomes 62 

destacou a necessidade de uma unidade de posicionamento do FFCBH e definição de metas 63 

mais claras. Lícius, Vera e Izidro apoiaram o posicionamento do João. O FFCBH decidiu que, 64 

dois dias após a liberação da pauta das reuniões do CERHI, se reunirá via Skype para discutir os 65 

posicionamentos relacionados. Reunião encerrada às 11h. 66 

 

Encaminhamentos: 

1 - Lívia Soalheiro pediu que o FFCBH liste as necessidades de apoio (computadores, pessoal) e 
encaminhe à Eliane Barbosa (SEA) – sugestão de solicitação de 6 pessoas da estrutura 
SEA/INEA. Fazer carta do FFCBH para essa solicitação. 
 
2 - Rafaela Facchetti pediu para verificar a viabilidade da saída do ônibus às 18h no dia 30/08, 
tendo em vista a chegada ao Rio e o deslocamento das pessoas até as suas cidades. 
 
3 - Foi solicitada a confecção de arte com “Salve a DATA”. 
 
4 - O FFCBH decidiu que, dois dias após a liberação da pauta das reuniões do CERHI, se reunirá 
via Skype para discutir os posicionamentos relacionados.  
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