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O Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rios Macaé e das Ostras, CBH –
Macaé, instituído pelo Decreto
Estadual n°34.243, de 04 de
novembro de 2003, em sua Reunião
Ordinária realizada no dia 21 de
novembro de 2016, criou a Comissão
Eleitoral do CBH – Macaé e das
Ostras, com atribuição de promover o
Processo Eleitoral para a renovação
do Plenário e do Diretório Colegiado
do COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, para
o mandato ordinário a ser exercido no
período de 13 de fevereiro de 2017 a
31 de janeiro de 2019.

Nesses termos, o CBH – Macaé e das
Ostras, com base no seu Regimento

CBH Macaé e das Ostras define calendário do 

processo eleitoral mandato 2017/2019
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Interno, modificado e aprovado em 19
de novembro de 2013, CONVOCA as
entidades, com sede nos municípios
situados, em sua totalidade ou em parte,
na área de atuação do Comitê, a
participarem do Processo Eleitoral com
vistas ao preenchimento das vagas do
Plenário do Comitê, conforme
regulamento disponibilizado no site :

Processo Eleitoral CBH Macaé 2017

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL

30/12/2016 à 06/01/2017 - Publicação
do edital e divulgação do regulamento.
09/01/2017 à 30/01/2017 - inscrições
das entidades dos segmentos Usuários e
Sociedade Civil e indicação dos

representantes do Setor Público.
02/02/2017 - Divulgação dos inscritos
habilitados e não habilitados.
02/03/2017 à 03/02/2017 - Prazo para
impugnações e recursos
06/02/2017 - Divulgação final dos
habilitados
13/02/2017 - Fórum para eleição e posse
dos novos membros da plenária e da
Diretoria Colegiada e respectivos cargos de
diretor geral e secretario geral do CBH –
Macaé e das Ostras

Notícias 

mailto:http://cbhmacae.eco.br/site/wp-content/uploads/2016/12/Processo-Eleitoral-CBH-Maca%C3%A9-2017.pdf
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Lei das Águas do Brasil completa 20 anos 

Em 8 de janeiro de 1997, foi
sancionada a Lei nº 9.433, que
instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e criou o
Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (SINGREH). A lei
ficou conhecida como Lei das Águas do
Brasil e mudou para sempre o
paradigma dos recursos hídricos no
país, alçando a água a um patamar
mais alto nas prioridades das políticas
públicas nacionais.

“São vinte anos de uma conquista
muito importante. A Lei de Recursos
Hídricos é fundamental para a
sustentabilidade no que se refere à
agua”, comentou o ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho.

Elaborada para se tornar um instrumento
moderno, democrático e contemporâneo
da gestão dos recursos hídricos, a lei
incorporou alguns conceitos fundamentais
da visão de sustentabilidade – gestão
descentralizada; água como elemento
dotado de valor econômico; e promoção
da participação social na sua gestão, entre
outros. A Lei das Águas do Brasil se baseia
em seis princípios fundamentais.

1. A água é um bem de domínio público.
2. É um recurso natural limitado, dotado
de valor econômico.
3. Em situações de escassez, o uso
prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação dos
animais.
4. A gestão dos recursos hídricos deve

sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas.
5. A bacia hidrográfica é a unidade
territorial para implementação da PNRH
e atuação do sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos.
6. A gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e conta com a
participação do poder público, dos
usuários e das comunidades. (ASCOM /MMA) 
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Prêmio Ana 2017 terá nove categorias
Até 31 de maio estão abertas
as inscrições para o Prêmio ANA 2017.
A premiação busca reconhecer boas
práticas relacionadas à água nas
seguintes categorias: Empresas
(micro/pequeno porte e médio/grande
porte); Ensino; Governo; Imprensa
(Impressos/sites, Rádio e Televisão);
Organizações Civis; e Pesquisa e
Inovação Tecnológica. Os trabalhos
devem contribuir para a gestão e o uso
sustentável dos recursos hídricos do
país. As inscrições são gratuitas e
devem ser realizadas através
do hotsite do Prêmio ANA.

O concurso, que está na sexta edição,
também busca identificar ações que
estimulem o combate à poluição e ao
desperdício e apontem caminhos para

assegurar água de boa qualidade e em
quantidade suficiente para o
desenvolvimento das atuais e futuras
gerações. Como novidade, o Prêmio ANA
2017 terá duas categorias voltadas para
empresas, sendo uma delas para micro e
pequenas empresas e a outra para
médias e grandes. Para a imprensa, que
reunia todos os tipos de mídia, agora
haverá três categorias: Impressos e sites,
Rádios e TV.

Os nove vencedores receberão um Troféu
Prêmio ANA. Além disso, os vencedores
ganharão uma viagem para apresentar
seus trabalhos durante o Fórum Mundial
da Água de 2018 – maior evento do
mundo sobre recursos hídricos –, que
acontecerá em Brasília (DF).

CRONOGRAMA
Inscrições: até 31 de maio de 2017;

Avaliação: 7 de agosto a 8 de 
setembro de 2017 (1ª fase) e 16 a 20 

de outubro de 2017 (2ª fase);
Comunicação aos finalistas: 30 de 
outubro a 3 de novembro de 2017;

Premiação: 6 de dezembro de 2017.

(ASCOM/ANA)
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Pessoas do mundo todo podem contribuir para organização e 
debates do 8º Fórum Mundial da Água em plataforma on-line

A partir de fevereiro, pessoas do
mundo todo já podem começar a
participar do 8º Fórum Mundial da
Água, cujo tema será Compartilhando
Água, e contribuir para preparar o
evento, que acontece em março de
2018 em Brasília. Iniciativa inédita do
Comitê Diretivo Internacional do
Fórum, a plataforma Sua Voz foi criada
para favorecer o amplo debate sobre
os temas centrais do evento e estará
disponível no site do 8º Fórum Mundial
da Água.

A ferramenta permite que cidadãos de
qualquer lugar do planeta
compartilhem ideias, experiências e
soluções e façam sugestões que
poderão ser incluídas no encontro
mundial.

Os diálogos vão acontecer em salas de
discussões com seis diferentes temas:
clima, desenvolvimento, ecossistemas,
finanças, pessoas e urbano.

A plataforma Sua Voz estará disponível
em português e inglês no site
http://www.worldwaterforum8.org/ e
contará também com tradução para mais
90 idiomas de modo a facilitar a
participação de pessoas da maioria dos
países do mundo.

Tradicionalmente o Fórum conta com a
participação dos principais especialistas,
gestores e organizações envolvidas com
a questão da água no planeta. Com a
plataforma Sua Voz, o Comitê Diretivo
Internacional do Fórum pretende trazer
para o evento as contribuições de toda a

sociedade, inclusive das vozes não ouvidas
usualmente, já que a água está presente
na vida de todos.

O objetivo é fazer do Fórum Mundial da
Água 2018 um evento plural e
democrático, em alinhamento com o tema
da próxima edição: “Compartilhando
Água”. (ASCOM/ANA)

http://www.worldwaterforum8.org/


6

Ações Previstas
30 de Janeiro de 2017 – Oficina de Enquadramento do CBH Macaé e das Ostras

Oficina de Enquadramento, a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2017, a partir das 09 horas no Instituto Federal Fluminense de Macaé
(IFF-Macaé), localizado na Rodovia Amaral Peixoto, s/n - Imboassica, Macaé - RJ.

30 de Janeiro de 2017 – Reunião da Comissão Eleitoral do CBH Macaé e das Ostras

Reunião a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2017 (segunda-feira), às 14 horas, no Instituto Federal Fluminense de Macaé (IFF-
Macaé), localizado na Rodovia Amaral Peixoto, s/n - Imboassica, Macaé – RJ, para discussão sobre o Processo Eleitoral Biênio
2017/2019.

30 de Janeiro de 2017 – Encerramento do Prazo para inscrição no processo eleitoral do CBH Macaé e das

Ostras para o mandato 2017/2019.

13 de Fevereiro de 2017 – Reunião Ordinária da Plenária do CBH Macaé

Reunião Ordinária da Plenária do CBH Macaé, a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2017 (segunda-feira), às 09:00h em primeira
convocação e 09:30h em segunda convocação, na Reserva Biológica União - REBIO UNIÃO, localizada na Rodovia BR 101, Km 185,
Rocha Leão, Rio das Ostras/RJ.
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Comitê na Rede Virtual

Para mais informações , curta nossa página no 

Facebook e acesse nosso site ! 

http://cbhmacae.eco.br/site/

www.facebook.com/cbhmacae
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