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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO FFCBH DO DIA 24/04/2018, realizada na Sede da 1 

CEDAE, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Assembleia Ordinária do Fórum Fluminense de 2 

Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) de 24/04/2018 foi iniciada, em segunda chamada, 3 

às 14h15 pelo Coordenador Adjunto, Izidro Arthou (CBH BG), com as seguintes presenças: 4 

Vera Teixeira (CBH MPS), Lívia Soalheiro (SEA), José Paulo (CBH Piabanha), Rodolfo Coimbra 5 

(CBH Macaé das Ostras), Gustavo Martins (CBH BIG), Arnaldo Villa (CBH LSJ), Eduardo Dantas 6 

(CEDAE), Amaro Neto (AGEVAP), Thaís Nacif (AGEVAP) e Larissa Ferreira (INEA/SEA). Às 14h15 7 

a reunião foi iniciada. Izidro Arthou (CBH BG), Coordenador Adjunto do Fórum Fluminense de 8 

Comitês de Bacia Hidrográfica (FFFCBH), abriu a reunião e destacou a importância da realização da 9 

mesma, tendo em vista que será a última antes da realização do VI Encontro Estadual de Comitês de 10 

Bacia Hidrográfica (ECOB) do Rio de Janeiro. Falou que o ECOB é um instrumento de destaque na 11 

discussão de políticas públicas relacionadas à gestão de recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. 12 

José Paulo (CBH Piabanha) perguntou sobre a disponibilidade de internet no local. Thaís Nacif 13 

(AGEVAP UD4) explicou que há uma dificuldade com internet no local do evento, mas que está sendo 14 

analisada junto ao Irinaldo, representante de Prefeitura de Maricá. A Ata da Assembleia Ordinária de 15 

27/02/2018 foi aprovada por unanimidade. Foi decidido colocar no site do FFCBH informações sobre 16 

“como chegar” à Maricá, seguindo orientações que serão enviadas pelo Izidro. Thaís Nacif explicou o 17 

atual momento da organização, o que já foi definido com o apoio da Prefeitura de Maricá que cedeu 18 

o espaço para o ECOB, iluminação, sonorização, filmagem, além de tela de projeção, tenda e cadeiras 19 

para a área externa. A atração cultural para a abertura foi garantida também pela Prefeitura. Izidro 20 

perguntou sobre a tenda pequena que ele solicitou. Thaís falou que será fornecida pela Prefeitura 21 

essa tenda menor para exibição de jogos ambientais do Instituto Federal Fluminense (IFF). Thaís Nacif 22 

falou sobre o espaço que será disponibilizado para exposição de banners dos Comitês. José Paulo 23 

pediu para definir o tamanho e fixação dos banners a serem exibidos. Izidro falou que os banners 24 

podem ser colocados próximo à tenda maior. Sugeriu também que fosse fornecida uma espécie de 25 

senha de controle para as pessoas que ficarão dentro do teatro, pois esses participantes podem 26 

precisar sair e retornar ao local. Izidro sugeriu que fosse verificada a possibilidade de outros veículos 27 

particulares acompanharem o ônibus que fará as visitas técnicas. José Paulo perguntou sobre o site 28 

do Fórum Fluminense, se o mesmo vem sendo atualizado. Thaís falou que há uma empresa 29 

contratada para manutenção e atualização do site do FFCBH. Em seguida falou sobre os processos de 30 

cotação dos materiais para o evento. Explicou o processo de negociação para obtenção de patrocínio 31 

que, atualmente, está sendo conduzido com duas empresas.  Izidro sugeriu contato com a empresa 32 

de transporte Amparo, que é da cidade de Maricá. José Paulo sugeriu sorteio de pen drives contendo 33 

base legal e outros documentos pertinentes. Thaís falou que pode verificar a possibilidade de 34 

aquisição de pen drives junto aos patrocinadores, caso esse apoio se concretize. Thaís explicou que 35 

a divulgação do evento e das inscrições estão em andamento. José Paulo pediu para enviar uma 36 

espécie de link com imagem para colocação em sites de instituições parceiras, como Universidades. 37 

Os membros discutiram as regras para convocação da Assembleia Geral que fará a Eleição do FFCBH. 38 

O Regimento Interno prevê que a Convocação deverá ser feita com pelo menos dez dias de 39 

antecedência. Os Comitês indicam três representantes (um de cada segmento) para representação 40 

do FFCBH em atividades externas (comunicar isso aos Comitês e informar que o custeio de despesas 41 

para essas participações externas é realizado pelo próprio Comitê). Destacar que dois desses três 42 

representantes podem ser os próprios Coordenadores, desde que respeitada a divisão dos 43 
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segmentos. Na Assembleia Geral serão eleitas chapas para nova Coordenação (cada Comitê tem um 44 

voto). Foi apresentada a planilha financeira simplificada do evento. Vera Teixeira (CBH MPS) falou 45 

que se posiciona contrária ao custeio das despesas de alguns palestrantes e/ou moderadores, pois 46 

muitos não agregavam nada ao Evento. Rodolfo Coimbra (CBH Macaé das Ostras) falou que gostaria 47 

de ter discutido a definição dos convidados. Thaís Nacif falou que a minuta da programação, com os 48 

convidados propostos, foi compartilhada com os membros do FFCBH para considerações. Rodolfo 49 

falou que esperava uma reunião presencial para definição dos palestrantes e mediadores. Thaís Nacif 50 

falou que as despesas dos convidados relacionadas ao transporte são reembolsadas e com 51 

hospedagem são pagas com diárias. Os membros decidiram custear as despesas com transporte do 52 

mediador da mesa n.º 3. Foram definidas as pautas da Assembleia Geral e da Plenária do VI ECOB RJ. 53 

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL: ABERTURA; APROVAÇÃO DA PAUTA; APROVAÇÃO DA ATA DA 54 

REUNIÃO ANTERIOR; ELEIÇÃO DOS COORDENADORES DO FFCBH. PAUTA DA PLENÁRIA DO VI ECOB 55 

17/05/2018 – VI ECOB: ABERTURA; APROVAÇÃO DA PAUTA; APROVAÇÃO DA CARTA DE MARICÁ; 56 

POSSE DOS COORDENADORES; ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS REPRESENTANTES DO FFCBH NO 57 

FNCBH; VII ECOB (CIDADE E TEMA). A reunião foi encerrada às 17h40. 58 
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