
 

 

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM FLUMINENSE DE 1 

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

12/04/2022 (terça-feira), com início às 14h:30 por videoconferência. A 3 

Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 4 

Hidrográficas (FFCBH) do dia 12/04/2022, foi iniciada pelo coordenador geral do 5 

FFCBH, José Arimathéa Oliveira (CBH MPS) e contou com a presença dos 6 

membros: Samyr Mariano Rodelli (CBH BIG); Rafaela Facchetti e Erika Cortines 7 

(CBH Piabanha); Christianne Bernardo da Silva (CBH BG); Katia Regina S. C. de 8 

Albuquerque (CBH Macaé Ostras) e João Gomes de Siqueira (CBH BPS). E os 9 

convidados: Jose Paulo Azevedo (CBH-BG); Luiz Carlos Teixeira Jr. (CBH-Lagos 10 

São João); Nelson Reis (CBH-Guandu); Geraldo Vilger (Futura Web) e Raissa 11 

Guedes, Simone Domiciano, Monique Soares, André Marques, Roberta Abreu, 12 

Tamires Souza e Amanda Borges (AGEVAP). 13 

Item 1. Abertura: A reunião foi iniciada por José Arimathéa, que deu as boas-14 

vindas, agradeceu a presença de todos, e apresentou o novo membro do Fórum, 15 

Samyr Mariano Rodelli, representante e diretor administrativo do Comitê Baía de 16 

Ilha Grande. Logo em seguida prosseguiu com leitura da pauta. 2. Aprovação da 17 

Pauta; José Arimathéa fez a leitura dos itens da pauta, e propôs a inclusão de 18 

três itens na pauta: necessidade de revisão da Resolução INEA 160/2018; projeto 19 

de Lei n.5741/2022 que altera a lei 5.234, de 5 de maio de 2008, e dispõe sobre a 20 

cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do estado do Rio de 21 

Janeiro, e para discussão no Assuntos Gerais, solicitação da Rede EARJ para o 22 

ECOB 2022. Posto à votação, a pauta é aprovada. 3. Aprovação das atas das 23 

reuniões dos dias 01/02/2022, 22/02/2022; Roberta Abreu indicou que foi 24 

solicitado apenas uma alteração por Vera Lúcia Teixeira, na linha 32, da ata do 25 

dia 1 de fevereiro, em um erro gramatical. Sem manifestações contrárias, as atas 26 

foram aprovadas. 4. Aprovação da prestação de contas 2021 e planejamento 27 

2022 do FFCBH; Foi transmitido a planilha de prestação de contas de 2021, e 28 

Roberta Abreu explicou as despesas apresentadas. Devido à pandemia, o Fórum 29 

não teve muitos gastos no último ano, sendo que suas despesas foram para o site 30 



 

 

do FFCBH e o estagiário. Foram feitas algumas modificações na planilha, e sem 31 

mais contribuições, ela foi aprovada por todos. Logo após, Roberta apresentou o 32 

Plano de Trabalho previsto para 2022. Então, Rafaela Facchetti pediu a inclusão 33 

da contratação do streaming para eventos e outras atividades virtuais que tenham 34 

necessidade deste recurso. João Siqueira pontuou que o serviço de streaming 35 

seja aberto para todos os comitês utilizarem, e que seja estabelecido uma 36 

previsão de gastos para o ECOB deste ano. Sendo assim, o valor para o ECOB 37 

foi estipulado na planilha. Dada as modificações, o plano de trabalho foi aprovado. 38 

José Arimathéa, solicitou o encaminhamento desta previsão para o INEA, 39 

solicitando o repasse do recurso para o ano 2022. 5. Aprovação do novo layout 40 

site FCCBH; José Arimathéa explicou sobre a aquisição do novo site do Fórum. 41 

Então, o representante da empresa Futura Web – que está desenvolvendo o site 42 

–, Geraldo Vilger, apresentou a proposta de layout para que os membros 43 

pudessem opinar e pontuar suas ideias de alteração para o projeto final. Sobre a 44 

página inicial, Samyr Mariano frisou que seja feita uma alteração na espessura 45 

da frase “de comitês de bacias hidrográficas”.  José Arimathéa salientou que 46 

uma das propostas do briefing, é que as fotos expostas na página inicial serão 47 

reduzidas, para que na base das imagens fiquem os ícones que levam aos 48 

tópicos principais do site. Além disso, Arimathéa sugeriu que seja inserido uma 49 

galeria de fotos. Simone Domiciano destacou que os textos usados no rodapé 50 

da página, também tenham sua espessura ou tamanho aumentados para ser 51 

mais visível. Samyr Mariano complementou que para melhorar a visibilidade, a 52 

cor também pode ser alterada. João Siqueira questionou se todas as 53 

informações do site antigo estariam incluídas nesse novo. Roberta Abreu 54 

respondeu que todas as informações presentes no antigo site serão incluídas, e, 55 

além disso, serão adicionadas outras como subitens no menu principal. Ademais, 56 

Simone Domiciano sugeriu que seja incluído um item de perguntas frequentes. 57 

Em relação às cores da identidade visual do site, Samyr Mariano propôs que o 58 

verde ou azul do logo, seja usada no cabeçalho. Monique Soares propôs que 59 

seja usado ícones para sinalizar os itens do menu principal, tornando mais 60 

didático. Ela também sugeriu que o tamanho da fonte seja parecido com a usada 61 

no site do INEA. Diante das sugestões, Geraldo Vilger salientou que será refeito 62 



 

 

o layout, usando o site do INEA como exemplo. 6. Discussão sobre a conta 63 

reserva; José Arimathéa contextualizou sobre o processo da nova forma de 64 

gerenciamento do dinheiro – recebido pelo governo estadual –, junto a agência 65 

delegatária, AGEVAP, e o consórcio Lagos São João; e o recebimento da 66 

manifestação do INEA acerca do assunto. O diretor-executivo da AGEVAP, 67 

André Marques, complementou a contextualização de José Arimathéa sobre a 68 

conta reserva e seu objetivo. Além disso, com o impasse no CERHI, Rafaela 69 

Facchetti sugeriu que seja expedido um ofício a todos os comitês ligados a 70 

AGEVAP, para ser feita a resolução de liberação da recursos de projetos para 71 

custeio, e assim, a delegatária não dependerá da conta reserva neste ano. André 72 

Marques ponderou que será realizado o documento, e este plano será 73 

considerado, caso seja necessário. Diante do que foi discutido, José Arimathéa 74 

propõe que seja feita uma reunião extraordinária com todos os envolvidos para 75 

concluir este assunto, no dia 28 de abril. Todos de acordo, a reunião foi marcada. 76 

7. Organização da secretaria executiva própria para o FFCBH; Diante do 77 

crescimento do Fórum, e a sobrecarga do comitê Médio Paraíba do Sul como sua 78 

secretaria executiva, José Arimathéa explicou para André Marques sobre a 79 

necessidade e a possibilidade de uma secretária fixa para atender exclusivamente 80 

as demandas do FFCBH. André Marques esclareceu que sendo um 81 

entendimento de todos, a conta reserva pode ser usada para o financiamento 82 

desta secretaria. Já sobre a contratação, André explicou que ela poderá ser para 83 

um profissional pessoa física ou jurídica. Posto isto, José Arimathéa perguntou 84 

quem definiria o valor salarial deste profissional. André Marques respondeu que 85 

o valor salarial é definido por dois níveis: superior e técnico, divido em três faixas 86 

salarias. Sendo que a decisão no final é definida conforme o recurso que é feito a 87 

contratação. Então, José Arimathéa pediu que seja enviado a tabela de valores a 88 

coordenação do Fórum. André Marques ficou de elaborar e encaminhar 8. 89 

Necessidade de Revisão da Resolução INEA 160/2018; José Arimathéa 90 

pontuou sobre resolução 160/2018 do INEA que autoriza e regulamenta os 91 

gastos, e tem apresentado entraves com algumas propostas que estão sendo 92 

apresentadas pelos comitês. André Marques disse que tem uma reunião 93 

marcada com o INEA para resolver a pendência da revisão da resolução. José 94 



 

 

Arimathéa relatou as dificuldades para viabilizar o repasse aos pesquisadores. 95 

João Siqueira salientou que seja aperfeiçoado o modelo de prestação de contas. 96 

Rafaela Facchetti frisou que seja levantado sobre Petrópolis na FAPERJ, para 97 

pesquisar a viabilidade de se contratar projetos de pesquisa sobre soluções das 98 

inundações no município. Diante das manifestações, André Marques afirmou que 99 

fará um estudo com propostas para apresentar ao Fórum, e assim, prosseguir 100 

com a questão. 9. Debate sobre Agências Reguladoras e o Novo Marco do 101 

Saneamento; Devido à falta de quórum, este assunto foi prorrogado para uma 102 

próxima reunião. 10.  Balanço de Experiencias sobre a Expedição do Paraíba 103 

do Sul; Este assunto foi prorrogado para a próxima reunião. 11. Projeto de Lei n. 104 

5741/2022 que altera a lei 5.234, de 05 de maio de 2008, e que dispõe sobre a 105 

cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do estado do Rio 106 

de Janeiro; Este assunto foi prorrogado para a próxima reunião. 12. Assuntos 107 

Gerais; Por conflito de horário, José Arimathéa sugeriu que as reuniões fossem 108 

para o período da tarde, nas terças-feiras, mantendo as datas da agenda. Sem 109 

manifestações contrárias, o pedido foi aprovado. Nelson Reis e João Siqueira 110 

agradeceram a André Marques e toda equipe da AGEVAP, pelo apoio a 111 

expedição nascente do Rio Paraíba do Sul. 9. Encerramento. José Arimathéa 112 

agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 17h07min. A presente 113 

ata foi lavrada por mim, Amanda Borges, Estagiária de Comunicação e, após 114 

aprovada, será assinada pelos Coordenadores do FFCBH.  115 
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