
FÓRUM FLUMINENSE DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICAS 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/04/2017 

 
A ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO FFCBH DO DIA 26/04/2017, realizada no auditório do INEA, na 1 

cidade do Rio de Janeiro – RJ. Às 9h46 a reunião foi iniciada pelo Sr. Licius Freire (CBH R2R), em 2 

segunda chamada, a pedido do Coordenador do FFCBH, João Gomes, que nos ligou para informar 3 

seu atraso devido ao intenso trânsito no centro do Rio de Janeiro. Licius Freire iniciou os trabalhos 4 

também devido à ausência do Izidro Arthou (CBH BG), Coordenador Adjunto. Licius Freire pediu 5 

para a Thaís Nacif (AGEVAP) abordar o item nº 2 da pauta. Thaís Nacif apresentou um status 6 

atualizado dos pedidos de patrocínio. Explicou que algumas empresas já responderam negando 7 

apoio em virtude da falta de caixa para essa finalidade. Falou que até o presente momento não 8 

houve nenhuma resposta positiva sobre patrocínio. Affonso Albuquerque (CBH Macaé das Ostras) 9 

pediu para que todos se apresentassem, em virtude da presença de novos membros. Livia Soalheiro 10 

(SEA-RJ) pediu para justificar o atraso do Décio (CBH Guandu) e a ausência do Tiago (CBH BIG), 11 

respectivamente em virtude de outro compromisso profissional e por falta de recursos do seu 12 

Comitê para custeio de despesas de viagem. Thais Nacif apresentou a minuta da programação do 13 

ECOB. Os membros acataram sugestão da Vera Lúcia (CBH MPS) de realizar o evento em dois dias, 14 

transferindo as visitas técnicas (opcionais) para o terceiro dia. Licius Freire pediu para que a minuta 15 

de programação fosse enviada aos representantes dos nove Comitês, com prazo para contribuições 16 

com nomes de palestrantes até o dia 28/04/17. Os membros decidiram que a abertura do evento 17 

será realizada na segunda-feira (28/08) de 9h às 10h, com a sequência da programação que estava 18 

prevista para a terça-feira, apenas alterando o intervalo de almoço para o intervalo entre 13h e 19 

14h. João Gomes (CBH BPSI) chegou à reunião e falou que tem alguns nomes para compor as 20 

mesas, nomes que serão enviados juntos com a minuta da programação. Izidro Arthou falou sobre 21 

a possibilidade da participação da Mariê Ikemoto (INEA) numa dessas mesas. Licius Freire 22 

perguntou ao Izidro Arthou sobre a possibilidade de participação da Marinha do Brasil. Este 23 

explicou que não vê possibilidade de participação da Marinha. Camila (CBH Piabanha) falou que o 24 

ideal para os anos seguintes é iniciar o planejamento do ECOB no ano anterior, visando facilitar o 25 

acesso aos orçamentos destinados à patrocínio pelas empresas. Izidro sugeriu que na própria 26 

Assembleia Geral do ECOB fossem traçadas as metas para o próximo ECOB. Em seguida João Gomes 27 

voltou ao item de pauta nº 1, sobre a Aprovação de ATA. Antes ele pediu inserção de pauta para 28 

aprovação do Plano de Trabalho com alteração orientada pelo INEA. Livia Soalheiro explicou que os 29 

trinta e um mil reais restantes da Gestão do Affonso precisam constar de um Plano específico de 30 

2016. Esclareceu que o Plano de 2017 deverá conter somente os cinquenta mil reais previstos por 31 

ano. Livia disse que o Fórum deve consultar o INEA sobre a possibilidade de utilizar esse saldo de 32 

trinta e um mil reais no ano de 2017, possivelmente com despesas de realização do ECOB 2017. 33 

João Gomes falou que ainda é preciso verificar a consulta sobre o custeio excepcional de despesas 34 

de representantes dos Comitês que ainda não possuem delegatárias. Foi aprovado o Plano de 35 

Trabalho de 2016 e o Plano de Trabalho de 2017 com previsão única de cinquenta mil reais. Foi 36 

decidido que os Planos aprovados no dia de hoje serão encaminhadas para aprovação nas Câmaras 37 

Técnicas e Plenária do CERHI. Sobre a ATA, Vera Lúcia pediu que sua solicitação da linha nº 54 fosse 38 

atendida, que a Carta fosse elaborada no dia de hoje para entrega em mãos ao Coordenador do 39 

FNCBH e por e-mail ao endereço comitesdobrasil@encob.org. A ATA da Assembleia de 20 de 40 

fevereiro de 2017 foi aprovada por unanimidade. Vera Lúcia pediu que fosse incluída na pauta de 41 

hoje o item “Prêmio ANA”. No item nº 3 da pauta, Vera explicou que os recursos em processo de 42 
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arrecadação pelo INEA já foram sinalizados que continuarão no FUNDRHI e não serão repassados à 43 

delegatária. Aparecida Vargas (CBH R2R) falou que somente ontem fez a leitura da Carta que seria 44 

assinada pelo CERHI a pedido do Fórum para ser destinada ao Ministério Público Estadual. Ela 45 

classificou como temerosa a edição de Carta sem consulta à Plenária do CERHI, ainda mais em se 46 

tratando de nova Diretoria. Aparecida Vargas falou que é preciso o INEA explicitar os valores de 47 

cada Comitê. Disse que acha justo conversar com a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), com o 48 

André Corrêa, indicando o caminho escolhido pelo Fórum, visando alinhar os passos e manter a boa 49 

relação com o Poder Público. Livia Soalheiro explicou que quem propôs a ação judicial foi o Décio, 50 

enquanto Presidente do CERHI, alinhavado com o Fórum, INEA e SEA. Explicou que a segunda Carta 51 

do Fórum, que tratava de recursos para projetos, foi alinhavada com o CERHI para que este 52 

Conselho editasse a Carta como membro do Sistema, o que poderia fortalecer a solicitação. Livia 53 

também explicou que a minuta da Carta foi compartilhada e quando foi consultar a AGEVAP sobre a 54 

mesma, após algumas tentativas de contato, ela recebeu a Carta já assinada pelo João Gomes. João 55 

Gomes explicou que a Carta não foi assinada há dois dias, como a Livia disse que o André Marques 56 

(AGEVAP) lhe informou. Disse que na verdade foi enviada uma minuta. Livia Soalheiro falou que, 57 

em conversa com o André Marques, foi tratada a hipótese de se levar os saldos atualizados e 58 

apresentar no ato da audiência, justificando o recebimento posterior à edição da Carta. Vera Lúcia 59 

falou que defende o envio da Carta com todas as tabelas e valores. Camila sugeriu elaborar uma 60 

Carta hoje com solicitação de todos os valores ao INEA. Foi colocado em votação manter a Carta 61 

original ou modificar a Carta incluindo os novos valores. Somente a Vera Lúcia votou por manter a 62 

Carta. Todos os outros seis membros presentes votaram para reformular a Carta. No Item nº 4 da 63 

pauta, Vera Lúcia falou que atuou para que fosse mantida a realização do ENCOB em Brasília. Disse 64 

que foi consultada sobre a possibilidade de a cidade sede ceder algo além do espaço para o evento. 65 

Representantes da cidade de Brasília não responderam se esta poderia dar mais algum apoio e 66 

então foi decidido que o ENCOB seria realizado em Aracaju e que, por enquanto, não tem mais 67 

nenhuma nova informação a repassar. Disse que foi criada uma comissão do FNCBH para atuar 68 

junto a uma comissão local de Aracaju para tratar do assunto. Affonso Albuquerque falou que foi 69 

uma decisão política de São Paulo para retirar Brasília de sede do evento. Falou que a decisão de 70 

mudar a cidade sede aconteceu antes de Brasília se manifestar sobre a planilha de custos que foi 71 

enviada pelo FNCBH. Licius Freire falou que a criação de um novo grupo no ENCOB passado e agora 72 

com a decisão de mudança de cidade, a sensação que tem é de que se discute muito mais as 73 

atividades meio em detrimento de atividades fim. Licius perguntou por que foi escolhido Sergipe. 74 

Vera Lúcia respondeu que o outro Coordenador do FNCBH é sergipano e ligou no momento para 75 

representantes de Sergipe para consultar a possibilidade de Aracaju sediar o evento. Affonso 76 

Albuquerque defendeu a realização do FNCBH e os avanços que se tornam possíveis a partir das 77 

interações que ocorrem naquele Fórum. Licius falou sobre posicionamentos necessários para o 78 

FFCBH perante o FNCBH como, por exemplo, a criação de Associações. Livia Soalheiro falou que 79 

conversou com Tatiana (AGEVAP), que fará os ajustes na Carta nº 10-2017 e passará para a Livia 80 

complementar. Affonso sugeriu que as reuniões do FFCBH fossem realizadas no dia anterior à 81 

realização do CERHI. João Gomes pediu para que as discussões do FNCBH sejam trazidas pelo 82 

Affonso ao FFCBH para que esse tome decisões. Licius sugeriu que as ATAS fossem discutidas 83 

antecipadamente por e-mail para evitar gastar mais tempo durante as reuniões. Os membros 84 
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decidiram manter a realização das reuniões do FFCBH no mesmo dia das reuniões do CERHI. No 85 

item nº 5 da pauta, João Gomes sugeriu uma aproximação com a Comissão em defesa do rio 86 

Paraíba do Sul, marcando reunião na ALERJ com os membros dessa comissão. Izidro Arthou falou 87 

que tem conversado com diversas instâncias políticas e tem sido muito interessantes esses 88 

encontros. Licius deu o exemplo do Deputado Minc, que atua há tempo na edição de uma lei de 89 

impacto ambiental envolvendo recursos hídricos e não dialoga com os Conselhos referentes ao 90 

tema. João sugeriu a construção de uma apresentação do FFCBH para apresentação a essa 91 

comissão da ALERJ. Para iniciar a elaboração desse material, o Izidro se comprometeu a enviar um 92 

documento com as diretrizes que serão compartilhadas com a secretaria executiva e demais 93 

membros. Vera falou sobre o Prêmio ANA, que está com inscrições abertas até o dia 30 de maio e 94 

falou que inscreveu um dos projeto em nome do FFCBH. Vera pediu o consentimento dos membros 95 

para essa inscrição, mas destacou que a minuta do projeto será compartilhada para considerações 96 

em curto prazo. Vera informou que vai acontecer, de 8 a 11 de maio, em Brasília, o evento “Diálogo 97 

de Educação Ambiental”, que faz parte da preparação para o Fórum Mundial. Affonso que o 98 

mestrado do Profágua, da UERJ, solicitou espaço para exposição de banner durante o V ECOB. João 99 

Gomes explicou que fará uma visita à Paraty com Izidro no dia 03/05/17. João Gomes falou que o 100 

CBHBPSI promoverá um curso intensivo de ArcGis e será ofertada uma vaga a cada Comitê. Affonso 101 

propôs que os Comitês “litorâneos” devem fazer uma articulação para discutir, antes do ECOB, 102 

sobre gestão costeira, cuja decisão deverá ser apresenta já na próxima Assembleia do FFCBH. João 103 

falou sobre a reestruturação das Câmaras Técnicas do CERHI e a necessidade dos Comitês 104 

indicarem membros. São duas vagas para Comitês em cada Câmara Técnica. Composição foi 105 

definida em tabela montada durante a presente reunião. Livia Soalheiro fez a leitura da Carta 106 

FFCBH nº 10-2017, após as alterações solicitadas na presente reunião. Os membros aprovaram as 107 

alterações realizadas e a nova Carta nº 10-2017 foi assinada pelo Coordenador Geral, João Gomes. 108 

A reunião foi encerrada às 12h40. 109 

 

Encaminhamentos: 

1 - Consultar o INEA sobre a possibilidade de utilizar esse ano o saldo de trinta e um mil 
reais de 2016, possivelmente com despesas de realização do ECOB 2017. 

2 - Aproximação com a Comissão Parlamentar em Defesa do rio Paraíba do Sul, marcando 
reunião na ALERJ com os membros dessa comissão. 

 

 

João Gomes Siqueira       Izidro Paes Leme Arthou 
Coordenado Geral FFCBH     Coordenador Adjunto FFCBH 

 


