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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FFCBH DO DIA 17/05/2018, realizada durante 1 

o VI ECOB, no Cine Teatro Henfil na cidade de Maricá – RJ. A Assembleia Geral do Fórum 2 

Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) de 17/05/2018 foi iniciada às 3 

15h35min pelo Coordenador Geral, João Gomes de Siqueira (CBH BPSI), com a presença dos 4 

membros: Vera Teixeira (CBH MPS); José de Arimathéa (CBH MPS); Lívia Soalheiro (CBH 5 

Guandu), José Paulo (CBH Piabanha), Rodolfo Coimbra (CBH Macaé das Ostras), Gustavo 6 

Martins (CBH BIG), Arnaldo Villa (CBH LSJ) e Lícius (CBH Rio Dois Rios). A Abertura foi 7 

realizada pelo Coordenador Geral, Sr. João Gomes, que passou para a aprovação da ATA da 8 

última reunião. Alguns diretores manifestaram que a ATA poderia ser aprovada na próxima 9 

reunião, devido ao andamento do evento. Assim, todos aprovaram a colocação da ATA para 10 

aprovação na próxima reunião. Sr. João Gomes seguiu para o próximo ponto da pauta e 11 

solicitou a explicação do porquê da indicação dos 3 membros do Diretório para participação 12 

do FFCBH. Sr.ª Thaís Nacif explicou que no regimento o Art. 6º determina que sejam 3 13 

representantes. Em seguida foram lidas as cartas com as indicações dos nomes dos 14 

representantes de cada CBH para o FFCBH. Sr.ª Tatiana Ferraz leu as cartas e destacou que 15 

não houve indicação do CBH Baía de Guanabara. Sr. João Gomes pediu que o Sr. Izidro Arthou 16 

fizesse explicação do porquê do não envio das cartas. Sr. Izidro explicou que estão ocorrendo 17 

problemas na questão de definição da Diretoria e processo eleitoral no CBH Baía de 18 

Guanabara, deixando a questão ainda indefinida para determinação de uma indicação neste 19 

momento para o FFCBH. Sr. Lícius manifestou que, como não houve indicação, deveria 20 

permanecer o direito de voto do Sr. Izidro. Sr.ª Tatiana lembrou que o Regimento Interno 21 

determina que a indicação para a assembleia geral deve acontecer 24hs antes da assembleia. 22 

Sr. João colocou que a questão poderia ser resolvida com decisão da plenária, que a plenária 23 

é soberana. Sr. José Paulo indicou que é preciso ter cautela com a situação e deve ser 24 

analisada com cuidado para não criar nenhuma vulnerabilidade ao processo. Sr. Raimundo 25 

(CBH Piabanha) lembrou que a nova carta revoga a carta de indicação anterior, então nesse 26 

caso, se manteria a validade da carta apresentada na última assembleia geral. Sr. João 27 

concordou que, com a ausência dessa nova carta, coloca a última carta como válida. Todos 28 

então concordaram com a colocação. Como colocado no art. 21, sobre a questão de casos 29 

omissos possam ser resolvidos pela Assembleia, todos concordaram em manter o Izidro, com 30 

o compromisso de que o CBH BG indique mais rápido possível os membros que irão compor 31 

o FFCBH. Seguindo para o próximo ponto da Assembleia, Sr.ª Tatiana leu que a carta do CBH 32 

MPS, no qual o Diretor Presidente José Arimathéa se colocou disponível para coordenação 33 

do Fórum. Sr. João informou que algumas pessoas manifestaram que ele continuasse na 34 

coordenação e colocou que o CBH BPSI se coloca interessado em ocupar a vaga de 35 

Coordenador adjunto e o CBH MPS se coloca como candidato à coordenação geral. Todos os 36 

Diretores Presidentes votaram em concordância com os candidatos e foram assim aprovados 37 

como Coordenador Geral do FFCBH o Sr. José Arimathéa, do CBH MPS e coordenador adjunto 38 

o Sr. João Gomes, do CBH BPSI. Sr. José Paulo questionou sobre a ocupação dos cargos de 39 

coordenador geral e adjunto, e foi lido o artigo 16 do Regimento Interno, que indica que os 40 
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cargos da coordenação são pessoais e intransferíveis. Sr. Lícius indicou ao Sr. José Arimathéa 41 

que é interessante que seja construído, desde o início, um plano de ação para o andamento 42 

das atividades do FFCBH, e sugeriu que as ações sejam mais participativas entre os Comitês. 43 

Sr.ª Vera Lúcia destacou que a secretaria executiva é a AGEVAP e toda ela deve assumir a 44 

execução de uma ação como o ECOB e sugeriu ainda que a próxima a reunião possa já ser 45 

feita de planejamento das ações do Fórum. Sr. Lícius lembrou que a secretaria executiva é 46 

da UD, mas que é preciso lembrar que o ECOB não é o Fórum e que o evento demanda um 47 

trabalho que desvia um pouco do objetivo do FFCBH. Sr. Affonso destacou que a AGEVAP 48 

começou a vestir a camisa para o ECOB e atua de forma efetiva na elaboração do FFCBH. E 49 

informou que na verdade a atividade de secretaria executiva é da UD e que deveria ter sido 50 

contratado um estagiário para executar as atividades de secretaria do Fórum e essa escolha 51 

sobrecarregou os funcionários da UD4. E destacou que o recurso separado do Fórum deve 52 

ser usado para contratação do estagiário e pagamento de diárias para os funcionários da 53 

AGEVAP que farão a secretaria executiva do FFCBH. Sr. João destacou que a AGEVAP pode 54 

assumir esse papel na organização do ECOB e lembrou que realmente a UD4 poderia ter 55 

contratado um estagiário para auxiliar nas suas atividades, mas devido aos problemas 56 

financeiros que o Estado vinha passando, se escolheu por economizar os recursos. Sr.ª 57 

Tatiana informou sobre as atividades da próxima etapa do VI ECOB, que será a plenária do 58 

evento, e destacou a questão da indicação do FFCBH no FNCBH, na qual foi encaminhada 59 

carta aos CBHs para indicarem candidatos, caso tenham interesse de fazer a representação. 60 

Sr. Lícius questionou se houve indicação para essa representação, mas houve somente 1 61 

indicação por parte do Comitê Guandu (Amsterdam, setor usuário). Sr. João colocou que 62 

deve ser considerada a possibilidade de usar o recurso do Fórum para custear essa 63 

representação. Sr. Affonso destacou que essas questões precisam ser discutidas pelos CBHs 64 

com antecedência para serem definidas as questões com mais clareza no Fórum. Sr. Rodolfo 65 

colocou que poderia ser tratada a questão na próxima reunião do Fórum. Sr. Affonso se 66 

colocou à disposição para representação no setor poder público, porém depende da 67 

aprovação pelo CBH Macaé e Ostras. Sr. Gustavo destacou que poderia ser privilegiada a 68 

indicação que chegou no tempo certo, que foi a do Guandu, para já ser indicada a 69 

representação. Assim, foi definido que serão respeitadas as manifestações já encaminhadas. 70 

Os CBHs Piabanha, BIG e MPS manifestaram que não apresentarão indicações. Para vaga de 71 

usuários, Poder Público e Sociedade Civil, será indicado o Amsterdam do CBH Guandu e na 72 

próxima reunião serão feitas as demais indicações dos outros CBHs. Na reunião de 73 

planejamento será definida a questão de custeio para representação. Reunião encerrada às 74 

16h50. A presente ATA foi lavrada por Thaís Nacif de Souza, Coordenadora de Núcleo da AGEVAP e, 75 

depois de aprovada, será assinada pelos Coordenadores do FFCBH. 76 
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