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A ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO FFCBH DO DIA 30/06/2017, realizada na sala da presidência 1 

INEA, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Às 10h50 a reunião foi iniciada, em segunda chamada. 2 

Ficou decidido que os Comitês devem enviar as contribuições sobre Projeto Legado ao Fórum 3 

Fluminense (FFCBH), que fará encaminhamento ao FNCBH. Decidiu-se também que deverão 4 

enviar as considerações sobre o Documento da OCDE, nos mesmos moldes. Luiz Edmundo 5 

(CBH BIG) sugeriu que todos assistissem ao programa Globo Repórter de hoje. A ata da 6 

Assembleia Ordinária de 26/04/2017 foi aprovada por unanimidade. Affonso Albuquerque 7 

(CBH Macaé das Ostras) confirmou a realização do ENCOB no período de 7 a 10 de novembro, 8 

em cidade localizada à aproximadamente 17 km de Aracaju – SE. Sobre os encaminhamentos 9 

da ata aprovada, João Gomes (CBHBPSI), Coordenador do FFCBH, explicou que foi aprovada 10 

pelo FFCBH, ad referendum, a solicitação para utilização de verba do ano anterior do Fórum 11 

para custeio do (Encontro Estadual de Comitês de Bacia Hidrográfica) ECOB 2017. Sobre o 12 

encaminhamento de número 2, João Gomes informou que o FFCBH participou de reunião 13 

com Comissão Parlamentar em Defesa do rio Paraíba do Sul, da ALERJ, que se prontificou a 14 

organizar uma audiência pública na região do Médio Paraíba, para tratar de questões de 15 

PCH’s no Rio Preto e outra na região do Baixo Paraíba para discutir problemas de vazão, 16 

salinização e outros. Vera Lúcia (CBH MPS) falou sobre a questão do rio Preto. Disse que, 17 

devido ao seu contexto histórico, o citado rio não devia possuir Pequenas Centrais 18 

Hidrelétricas (PCH’s) instaladas, apesar de existir parecer favorável do IBAMA favorável à 19 

instalação. Lícius Freire (CBH R2R) falou que as PCH’s na região do Rio Dois Rios estão em 20 

ritmo lento ou paralisadas. Affonso Albuquerque falou que as propostas de tomadas de água 21 

próximas ao Encontro dos Rios, na parte alta, no CBH Macaé das Ostras, foram paralisadas e 22 

hoje está em andamento o projeto de uma PCH no rio Macaé. João Gomes falou que o ideal 23 

seria que rios como o Preto fossem “tombados” para que se tornassem rios livres de PCH’s. 24 

Em DECISÕES SOBRE O ECOB, João apresentou a necessidade da aprovação do Plano de 25 

Trabalho de 2016 e 2017. A proposta é de utilizar, dentre os 31 mil restantes de 2016, 26 

aproximadamente 25.454,25 para custeio do ECOB 2017. Affonso Albuquerque falou que é 27 

preciso verificar se é possível utilizar recursos para custear despesas de membros para 28 

participação em reuniões do FFCBH. João Gomes explicou que a proposta de utilização desse 29 

recurso de 2016 para custeio do ECOB 2017 se deu em função da dificuldade em obtenção de 30 

patrocínios para o referido evento. Apresentou a planilha de custos do evento e explicou que 31 

a AGEVAP está arcando com o “custo” de organizar o ECOB, através da atuação dos seus 32 

funcionários. Falou que no passado havia contratação de uma empresa exclusiva para 33 

organização do evento e que hoje todos os Comitês precisam colaborar com a Secretaria 34 

Executiva do Fórum, pois não há empresa contratada para esse fim. Lícius Freire perguntou se 35 

o valor total previsto como custo do evento, menos o valor “restante” do ano de 2016 36 

(diferença que seria custeada pelos Comitês), estaria na faixa de R$ 4.500,00 e se a AGEVAP 37 

utilizaria recursos do contrato de gestão com os Comitês para custear as despesas de seus 38 

funcionários que atuariam na organização e realização do evento. Affonso Albuquerque 39 

propôs que, da soma R$ 29.000,00 (custo estimado do evento) + R$ 11.000,00 (Custo da 40 

AGEVAP), o que totaliza R$ 40.000,00, fosse abatido o valor de R$ 25.000,00 que o FFCBH já 41 
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dispõe, e que os outros R$ 15.000,00 da diferença fosse rateado entre os Comitês. Vera Lúcia 42 

falou que essa despesa da AGEVAP não consta prevista em nenhum Contrato de Gestão e, por 43 

isso, não pode ser exigido da mesma. Lícius Freire falou que, por isso, essa proposta precisaria 44 

ser aprovada pelos Comitês que têm a AGEVAP como delegatária, escolhendo uma rubrica de 45 

onde esses valores seriam retirados. Gabriel Agostinho (AGEVAP) confirmou que realmente 46 

não há previsão contratual para essa destinação. Affonso Albuquerque falou que esse valor, 47 

dividido entre seis Comitês, ficaria em R$ 2.500,00 para cada um ou pouco menos, caso os 48 

outros três Comitês sem delegatária também entrassem no rateio. Vera Lúcia manifestou a 49 

possibilidade de aporte de R$ 1.300,00 a R$ 2.500,00 reais pelo CBH Médio para 50 

complementação do montante. Falou que defende um encontro anual pelo menos para o 51 

Fórum de Comitês, mesmo que seja em formato mais compacto e de um dia de duração 52 

apenas. Falou que não concorda com a realização do ECOB bianualmente, pois isso 53 

enfraqueceria os Comitês. Luiza Salles (Ecoanzol) falou que é preciso dimensionar os valores 54 

que um evento como esse leva para a cidade-sede. Camila (CBH Piabanha) falou que, em 55 

contato com a Rafaela, essa explicou que a Plenária do CBH Piabanha se posicionou contrária 56 

à contribuição financeira para o evento. Disse que a contribuição do seu Comitê, em função 57 

da escassez de recursos financeiros, será através da disponibilização de ônibus para 58 

transporte de participantes à cidade do evento. João Gomes falou que o CBH Baixo apoia o 59 

rateio entre os Comitês. Lícius Freire falou que a posição da Diretoria de seu Comitê é 60 

contrária a essa proposta, ao menos que o repasse das verbas dos Comitês seja regularizado. 61 

Os representantes dos Comitês Baía de Guanabara e Baía de Ilha Grande disseram que 62 

dependem de manifestação do INEA, uma vez que não possuem delegatárias. Affonso 63 

Albuquerque falou que é preciso ajustar o formato do evento para evitar o cancelamento do 64 

mesmo. Disse que o Comitê Macaé é favorável ao rateio e que enviará aproximadamente 65 

quinze membros ao ECOB. João Gomes falou que acha absurda a negativa de alguns Comitês 66 

em aportar aproximadamente dois mil reais para realização do ECOB. Vera Lúcia falou que o 67 

evento tem que ser abraçado pela AGEVAP sede, pois não poderá ficar como 68 

responsabilidade somente da AGEVAP UD4. Thaís Nacif (AGEVAP UD4) explicou que ainda 69 

existe a possibilidade de aporte de recurso pelo CEIVAP, o que poderá diminuir o montante a 70 

ser rateado entre os Comitês. Luiza Salles defendeu a produção de um plano de mídia para 71 

realização do ECOB 2018. O Plano de Trabalho 2016 do FFCBH foi aprovado por unanimidade. 72 

Izidro passou informações da Lívia, quem lhe falou por whatsapp que o Comitê Guandu se 73 

dispôs a entrar no rateio. O FFCBH decidiu manter a realização do ECOB com o rateio do valor 74 

extra (incluindo custo da equipe da AGEVAP) pelos Comitês que aceitaram e pediu que os 75 

Comitês que se posicionaram de forma negativa reavaliassem seus posicionamentos. Decidiu-76 

se que numa eventual necessidade de diminuição de custos, devido à possível fracasso na 77 

proposta de rateio, serão realizados cortes na planilha, a critério da Secretaria Executiva. 78 

Thaís Nacif apresentou a minuta da programação do ECOB 2017. Por unanimidade foi 79 

aprovada a minuta da programação. Thaís Nacif explicou que a única mudança significativa 80 

proposta na programação foi a substituição dos Encontros Setoriais pelas Apresentações de 81 

todos os Comitês e delegatárias, com suas experiências e dificuldades. Vera Lúcia falou que 82 
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deverá ser elaborada a “Carta de Paraty”, como um produto final do evento. Os membros 83 

discutiram o item da Apresentação dos Comitês. Affonso Albuquerque e Lícius Freire 84 

defenderam a participação de todos os segmentos dos Comitês, com maior abertura para 85 

outros integrantes. Foram feitos ajustes na programação da tarde do dia 30/08. Após essas 86 

alterações a programação foi aprovada novamente. João Gomes sugeriu realização de reunião 87 

do FFCBH 15 dias antes do evento. Affonso Albuquerque sugeriu aproveitar alguma data de 88 

reunião do CERHI para realizar reunião do FFCBH no Rio de Janeiro. O ônibus cedido pela 89 

Rafaela deverá sair do Rio de Janeiro no dia 28/08, às 13h (Rio de Janeiro) e retorno no dia 90 

30/08, após o término do evento. Decidiu-se por realizar Assembleia dia 11/07, às 14h, no Rio 91 

de Janeiro. A Reunião foi encerrada às 13h02. 92 

Encaminhamentos: 

1 - Fazer carta solicitando apoio da Rafaela (CBH Piabanha) ônibus nos dias e horários 
definidos.  

2- Comitês devem enviar as contribuições sobre Projeto Legado aos Fórum Fluminense 
(FFCBH), que fará encaminhamento ao FNCBH. Decidiu-se também que deverão enviar as 
considerações sobre o Documento da OCDE, nos mesmos moldes. 

3 - O FFCBH decidiu manter a realização do ECOB com o rateio do valor extra (incluindo custo 
da equipe da AGEVAP) pelos Comitês que aceitaram e pediu que os Comitês que se 
posicionaram de forma negativa reavaliassem seus posicionamentos. 

4 - A programação do ECOB 2017 foi aprovada por unanimidade. 
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