
 

 

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM FLUMINENSE DE 1 

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

05/07/2022 (terça-feira), com início às 14h17min por videoconferência. A 3 

Assembleia Geral Extraordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 4 

Hidrográficas (FFCBH) do dia 05/07/2022, foi iniciada pelo coordenador-geral José 5 

Arimathéa Oliveira (CBH-MPS) e contou com a presença dos membros: Vera Lúcia 6 

Teixeira (CBH-MPS); Erika Cortines e Rafaela Facchetti (CBH-Piabanha); 7 

Christianne Bernardo (CBH-BG); Samyr Mariano (CBH-BIG); João Gomes de 8 

Siqueira (CBH-BPSI). E os convidados: Armando Barreto (CBH-BPSI); Nelson Reis 9 

(OMA-BRASIL), Adriana Bocaiuva e Paulo Harkot (CBH-BG); Domingos Oliveira 10 

(CBH-BIG); Roberta Abreu e Amanda Borges (AGEVAP). 11 

Item 1. Abertura: A reunião foi iniciada por José Arimathéa, que deu as boas-12 

vindas e desejou uma boa tarde a todos. 2. Aprovação da Pauta; Foi feito a leitura 13 

da pauta, e sem manifestações ou contribuições, ela foi aprovada. 3. Aprovação 14 

das atas das reuniões dos dias 12/04/2022 e 28/04/2022 e 24/05/2022; Não 15 

houve manifestações contrárias, as atas das reuniões foram aprovadas. 4. 16 

Definição dos cases dos comitês a serem encaminhados ao ENCOB 2022; Foi 17 

transmitido a lista de cases recebidos para a avaliação. Nelson Reis pediu que 18 

fosse inserido a Expedição Nascentes do Paraíba entre os cases. Visto que não foi 19 

obtido uma aprovação do case pelo CEIVAP, Erika Cortines sugeriu que o projeto 20 

da Expedição Nascentes do Paraíba tivesse representação do CBH-Piabanha. 21 

Vera Lúcia concordou e propôs que o Fórum fosse selecionado como 22 

representante, aprovando todos os cases enviados para serem transmitidos em 23 

formato de vídeo, encaixando um em cada linha temática. José Arimathéa aprovou 24 

a posição de Vera Lúcia, mas ponderou que fosse realizado uma pré-seleção na 25 

reunião para cada tema, caso não seja possível que todos sejam apresentados. 26 

Samyr Mariano sugeriu uma apresentação dos cases para os presentes, para 27 

depois ser feita a votação. Diante disto, foram conduzidas as apresentações 28 

explicando cada projeto enviado. A primeira apresentação foi do projeto de 29 

“Regularização fundiária das margens dos Rios Paraíba do Sul de Barra Mansa”, 30 



 

 

do CBH-Médio Paraíba do Sul, a qual Vera Lúcia explicou sobre. O segundo projeto 31 

foi do CBH-Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, nomeado, “Atuação da sala de 32 

monitoramento no período crítico chuvoso de dezembro de 2021 a janeiro de 2022 33 

na foz do Paraíba do Sul”, apresentado por João Siqueira. O próximo projeto foi 34 

explicado brevemente por Nelson Reis, chamado “Produtores de água e floresta”, 35 

do CBH-Guandu (RJ). Ademais, foi apresentado os trabalhos, “Câmara Técnica 36 

Costeira do CBH-Baía da Guanabara”, pelo autor Paulo Harkot, e “Contribuição dos 37 

CBHs para construção da aliança de megacidades para água e clima”, por Adriana 38 

Bocaiuva, também do CBH-BG. Domingos Oliveira fez a exposição do projeto “Não 39 

jogue seu óleo pelo ralo”, do CBH-Baía da Ilha Grande. Por último, foi feita a 40 

exposição do vídeo do projeto “Expedição Nascentes do Paraíba”, elaborado por 41 

Nelson Reis. Perante o exposto, pelo menos um membro de cada comitê presente, 42 

votou em um projeto para as duas temáticas. Sendo que, o segmento “Uso racional, 43 

reuso e inovação” não obteve nenhuma representação. Posto isto, Nelson Reis 44 

sugeriu que o projeto “Sala de Monitoramento” fosse realocado para este 45 

segmento. Sendo assim, a votação ficou da seguinte forma: João Siqueira votou 46 

no projeto do CBH-BPSI, para o segmento “Uso racional, reuso e inovação”, no 47 

CBH-MPS em “Mudanças Climáticas, Eventos Críticos e Resiliência” e no CBH-48 

Piabanha em  “Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento”; Christianne 49 

Bernardo votou no CBH-BG nos temas “Mudanças Climáticas, Eventos Críticos e 50 

Resiliência” e “Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento” e no CBH-BPSI 51 

em “Uso racional, reuso e inovação”; Samyr Mariano escolheu o CBH-MPS para 52 

“Mudanças Climáticas, Eventos Críticos e Resiliência”, no CBH-BIG em “Boas 53 

Práticas, Gestão Participativa e Engajamento” e CBH-BPSI no “Uso racional, reuso 54 

e inovação”; Erika Cortines elegeu o CBH-MPS em “Mudanças Climáticas, 55 

Eventos Críticos e Resiliência”; CBH-BPSI no “Uso racional, reuso e inovação” e 56 

CBH-Piabanha na temática “Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento” e 57 

José Arimathéa votou no projeto do CBH-BG para “Mudanças Climáticas, Eventos 58 

Críticos e Resiliência”, no CBH-Piabanha em “Boas Práticas, Gestão Participativa 59 

e Engajamento” e no CBH-BPSI em “Uso racional, reuso e inovação”. Por fim, os 60 

cases pré-indicados que serão encaminhados a comissão organizadora do evento 61 

foram os projetos de “Regularização fundiária das margens dos Rios Paraíba do 62 



 

 

Sul de Barra Mansa”, do CBH-MPS, a “Expedição Nascentes do Paraíba”, pelo 63 

CBH-Piabanha, e “Sala de Monitoramento”, do CBH-BPSI. Assim, Vera Lúcia 64 

salientou que mesmo que nem todos os projetos sejam selecionados para a mesa 65 

de debate, os comitês façam um vídeo de 10 a 15 minutos de seu projeto, para 66 

serem expostos no evento. João Siqueira concordou que todos elaborem um 67 

vídeo, para ser usado também como acervo no FFCBH. Por fim, devido à falta de 68 

tempo, José Arimathéa sugeriu que seja feita uma reunião extraordinária na 69 

semana seguinte, para tratar dos assuntos restantes da pauta. Vera Lúcia 70 

complementou, propondo que seja incluído na pauta da próxima reunião o item 71 

“Sustentabilidade dos Contratos”. Com todos de acordo, a reunião foi marcada para 72 

o dia 12/07, no período da manhã. 5. Informe sobre a CARTA GERAGUA N° 73 

15/2022 sobre a viabilidade de eventuais alterações que se façam necessárias 74 

à Resolução INEA N° 160 de 11 dezembro de 2018; Este item foi realocado para 75 

a próxima reunião. 6. Informe sobre andamento das atividades: a) Grupo de 76 

Trabalho para revisão do Regimento Interno; Item realocado para a próxima 77 

reunião. b) Comissão ECOB/RJ 2022; Assunto realocado para próxima reunião.  78 

c) GT PROGESTÃO – Educação Ambiental; Item será discutido em uma próxima 79 

reunião. 7. Assuntos Gerais; Não houve comentários gerais. 8. Encerramento. 80 

Por fim, José Arimathéa agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 81 

17h02min. A presente ata foi lavrada por mim, Amanda Borges, Estagiária de 82 

Comunicação e, após aprovada, será assinada pelos Coordenadores do FFCBH.  83 
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