
 

 

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

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ANO DE 2022, realizada no dia 2 

01/02/2022 (terça-feira), com início às 09h:30 por videoconferência. A 3 

Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 4 

Hidrográficas (FFCBH) do dia 01/02/2022, foi iniciada por José Arimathéa Oliveira 5 

(CBH MPS) e contou com a presença dos membros: Alba Reis (CBH BIG); Mayná 6 

Coutinho Morais (CBH Guandu); Vera Lúcia Teixeira (CBH MPS); Rafaela 7 

Facchetti e Erika Cortines (CBH Piabanha); Christianne Bernardo da Silva (CBH 8 

BG); Katia Regina S. C. de Albuquerque (CBH Macaé Ostras) e João Gomes de 9 

Siqueira (CBH BPSI). E os convidados: Nelson Reis e Karina Alencar (CBH 10 

Guandu); Marcelo Danilo (CBH-Guandu) e Roberta Abreu, Tamires Souza e 11 

Amanda Borges (AGEVAP). 12 

Item 1. Abertura: A reunião foi iniciada por José Arimathéa, que deu as boas-13 

vindas e agradeceu a presença de todos, e logo em seguida prosseguiu com 14 

leitura da pauta. 2. Aprovação da Pauta; José Arimathéa fez a leitura dos itens 15 

da pauta, que teve a atualização de um tópico no item de assuntos gerais. Sendo 16 

posto em votação, e sem manifestações contrarias, a pauta foi aprovada. 3. 17 

Aprovação das atas das reuniões dos dias 26/11/2021, 07/12/2021 e 18 

14/12/2021; Vera Lúcia Teixeira indicou uma alteração em uma das linhas da 19 

terceira ata, e sem mais manifestações, elas foram aprovadas. 4. Carta nº 20 

001/2022 FNCBH - solicita indicação de representantes; Foi transmitido e feito 21 

a leitura da carta de solicitação de representação do Fórum Fluminense para o 22 

FNCBH. Roberta Abreu e José Arimathéa salientaram sobre a indicação feita 23 

pela diretoria do Médio Paraíba do Sul, de Vera Lúcia Teixeira, como 24 

representante do setor usuário. Vera Lúcia agradeceu a indicação e ressaltou 25 

que vai requerer sua indicação de representação no Fórum Nacional pelo 26 

CEIVAP, e que caso aconteça, seu nome será tirado da nomeação pelo MPS. 27 

Arimathéa complementou que as despesas da indicação pelo médio, serão 28 

assumidas pelo comitê. Além disso, Christianne Bernardo propôs a indicação de 29 

Izidro Leme pela Baía de Guanabara, na categoria de sociedade civil. Então, 30 

Jose Arimathéa pediu a formalização em carta das indicações para o segmento 31 



 

 

do poder público, e nomeações já firmadas de Vera Lúcia, como representante do 32 

setor usuário, e Izidro Leme, no setor de sociedade civil. Com prazo até dia 11/02. 33 

Por fim, Rafaela Facchetti sugeriu que caso haja mais indicações, elas fiquem 34 

como uma suplência interna, caso necessário substituições. 5. Parcerias entre 35 

Comitês de Bacias e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 36 

(MPRJ); José Arimathéa explicou a abertura deste item, e pediu para que os 37 

presentes se manifestassem sobre as discussões das parceiras dos comitês com 38 

o Ministério Público. Christianne Bernardo contou sobre a relação com o 39 

objetivo de troca de dados e outras informações entre comitê Baía de Guanabara 40 

e o MPRJ, que é disponibilizado no site do comitê. Erika Cortines ponderou 41 

sobre a importância da troca de informações com o Ministério, que beneficia 42 

ambos os lados, e tem ajudado nos projetos do comitê. Ela também sugestionou 43 

que os outros comitês façam esse acordo. Nelson Reis salientou que os comitês 44 

usem a resolução da baía de guanabara que explica como esses dados podem 45 

ser usados, para suas bacias hidrográficas. Sugeriu convidar o Dr. Guilherme 46 

Pimental (Defensor Público) para uma conversa. João sugeriu convidar o INEA 47 

para apresentar o Plano de Segurança Hídrica. Como encaminhamento, José 48 

Arimathéa solicitou que seja enviado comunicado sobre este assunto para os 49 

demais comitês que não discutiram e aplicaram essa parceria. 6. Aquisição de 50 

material de divulgação do FFCBH; José Arimathéa explicou sobre o 51 

questionamento da AGEVAP em relação a continuidade da aquisição do material 52 

de divulgação, tendo em vista que o mesmo foi solicitado para ser distribuído 53 

durante o ECOB de 2021 e que como não houve êxito nas cotações dar 54 

continuidade à aquisição poderia gerar futuros questionamentos. Lembrou a todos 55 

que foi definido pelos membros que eles poderiam ser usados para divulgações 56 

futuras do Fórum Fluminense, pela sua identidade visual ser atemporal. Vera 57 

Lúcia pontuou que não concordou com o posicionamento da AGEVAP de sugerir 58 

uma troca dos kits de divulgação por um vídeo institucional, disse que esse não é 59 

o papel da delegatária. Roberta Abreu então, explicou que a sugestão foi uma 60 

tentativa de dar outra opção ao FFCBH, tendo em vista que a dificuldade de 61 

fechar a cotação com o tipo de material solicitado, a cotação foi realizada três 62 

vezes sem sucesso. Ressaltou que nesta última tentativa, só conseguiu fechar um 63 



 

 

dos itens. José Arimathéa reforçou a fala da Vera dizendo não concordar com o 64 

questionamento. Disse que conhece cooperativas de costureiras e sugeriu que os 65 

kits de divulgação sejam contratados de cooperativas. Rafaela Facchetti 66 

argumentou que ambos os kits de mídia e os produtos são pertinentes para a 67 

divulgação e precisam ser elaborados. Sugeriu que as máscaras sejam alteradas 68 

para a N95 a fim de atender às novas orientações dos órgãos competentes. 69 

Diante de entraves, Vera Lúcia Teixeira propôs uma reunião de trabalho com o 70 

INEA para discutir a necessidade de revisão da Resolução INEA Nº 160/2018, a 71 

fim de facilitar os processos de aquisição pelas agencias delegatárias dos CBHs 72 

Fluminenses. Em conclusão, José Arimathéa solicitou a continuidade da 73 

aquisição dos materiais e que seja feita contato com possíveis cooperativas que 74 

possam auxiliar com materiais para a caracterização desses kits. Requereu ainda 75 

a elaboração de uma carta ao INEA solicitando reunião exclusiva para tratar sobre 76 

a revisão da Resolução 160/2018. 7. Aprovação do calendário de reuniões 77 

2022; Foi transmitido o calendário com as seis reuniões ordinárias previstas nas 78 

primeiras terças-feiras do mês, sendo 01/02; 05/04; 07/06; 02/08; 04/10 e 06/12 79 

como proposto pelo FFCBH. José Arimathéa sugeriu que as assembleias 80 

extraordinárias se mantivessem quinzenais, na primeira e terceira terça-feira de 81 

cada mês, na parta da manhã. Raffaela Facchetti pontuou que devido as 82 

reuniões do comitê Piabanha acontecerem bimestralmente na terceira terça-feira, 83 

seria necessário ela ser modificada nos meses em que o comitê tivesse a reunião, 84 

para que assim, tenha maior participação dos membros. Desta forma, ficou 85 

confirmado que assembleias extraordinárias aconteçam todas as primeiras e 86 

terceiras terças-feiras, todos os meses que já não tenham as ordinárias. As 87 

exceções serão março e novembro devido aos feriados. Ficou então: 22/02;15/03; 88 

3 e 17/05; 5 e 19/07; 6 e 20/09; 1 e 22/11 Todos de acordo, foi dado segmento 89 

aos assuntos finais. 8. Assuntos Gerais; a) Levantamento sobre parcerias 90 

entre o laboratório do INEA e os comitês; José Arimathéa explicou sobre uma 91 

proposta de parceria com o laboratório do INEA, para ampliar o trabalho de 92 

monitoramento nas regiões hidrográficas do Estado. Arimathéa perguntou aos 93 

comitês presentes sobre o interesse dos demais comitês com o intuito de ampliar 94 

a coleta e análise de dados. João Gomes concordou que seja analisada a 95 



 

 

proposta e os custos com as equipes dos comitês e Rafaela Facchetti solicitou 96 

que seja encaminhado à diretoria do CBH Piabanha a proposta para o 97 

conhecimento. Foi solicitado convidar a equipe do laboratório do INEA para uma 98 

apresentação. b) Discussão sobre coordenação e secretaria executiva do 99 

FFCBH; João Gomes destacou e agradeceu o trabalho da secretaria do Médio 100 

Paraíba do Sul em mais um ano de coordenação do Fórum, diante da 101 

prorrogação da coordenação atual, decidido na última assembleia de 2021. 102 

Arimathéa disse que o Fórum precisa discutir a criação de uma secretaria 103 

executiva exclusiva para atendimento ao FFCBH, tendo em vista que o CBH-MPS 104 

e a equipe estão sobrecarregados. Solicitou inserir este tema na próxima reunião. 105 

c) Retorno André; Rafaela solicitou inserir este assunto que é sobre o retorno do 106 

André para Resende. Devido ao avançar da hora, este tema foi adiado para uma 107 

próxima reunião. d) Expedição Nascentes do Paraíba; João Gomes ponderou 108 

que cada comitê assuma e protagonize sua posição geográfica na expedição. Ele 109 

também reiterou que o CEIVAP está disposto a fazer sua apresentação no 110 

encontro. 9. Encerramento. José Arimathéa agradeceu a presença de todos, 111 

encerrando a reunião às 12:27h. A presente ata foi lavrada por mim, Amanda 112 

Borges, Estagiária de Comunicação e, depois de aprovada, será assinada pelos 113 

Coordenadores do FFCBH.  114 
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José Arimathéa Oliveira     João Gomes de Siqueira 118 

Coordenador Geral FFCBH   Coordenador Adjunto FFCBH 119 
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