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Ações Ocorridas

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 33/2016] [06/12/2016] 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CILSJ FEITA PELOS MEMBROS DO CBH Macaé - ANO IV (2015/2016)

Ao apurarmos os dados do formulário, preenchidos por 16 dos 27 membros (titulares e suplente) votantes do plenário do 
CBH-Macaé, verificamos que:

QUESTÕES OBJETIVAS RELATIVAS AO CILSJ

TEMA: COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

MÉDIA

1. As solicitações do CBH Macaé e das Ostras são atendidas de forma satisfatória pelo CILSJ ?                                8,3

2. A estrutura organizacional ¹ do CILSJ favorece a resposta adequada ao CBH Macaé e das Ostras?                       8,0

3. As convocações e a documentação referente às reuniões são enviadas com a antecedência satisfatória?         8,5

4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc.)      7.9
tem ocorrido de forma satisfatória?

TEMA: COMPETÊNCIA TÉCNICA

MÉDIA

5. Os documentos são tecnicamente bem elaborados e de fácil compreensão ?                                                    8,4

6. Os documentos são produzidos e distribuídos nos prazos adequados ?                                                        8,0
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7. O CILSJ demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos ?                   8,2

8. Os recursos da cobrança são administrados com transparência e investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ ?             7,8

9. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ ?                                               7,7

10. A equipe do CILSJ demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas e orientar tecnicamente os                 8,4
membros do Comitê e os tomadores de recursos em geral? 

MÉDIA FINAL 

8,3

AVALIAÇÃO DISSERTATIVA DO CILSJ

“O CILSJ está falhando em alguns aspectos e para melhorar a atuação junto ao CBH Macaé, sugerimos que fosse investido na
estrutura organizacional, nesse sentido propomos: Abertura de editais para seleção pública, bem como disponibilidade de
mais vagas para estagiários.
Avaliamos também outros pontos de melhoria, como o de comunicação e mobilização, que pelo nosso ponto de vista não é
atrativo, acolhedor e de fácil entendimento. Ainda assim, a falta de transparência. Como por exemplo a não disponibilização
das planilhas atualizadas sobre as ajudas de custo, reembolso e investimento. Quanto a linguagem dos documentos,
consideramos que são maçantes e de difícil compreensão, com muitos termos técnicos e são distribuídos apenas
virtualmente.
Mais uma proposição, seria a criação de uma cartilha e um documento explicativo sobre a atuação do CILSJ junto ao CBH
Macaé e suas competências, contribuindo assim, para o esclarecimento e acolhimento dos membros.”
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“Completando as assessorias; Recursos hídricos e Sistemas de informações geográficas.”  Affonso Henrique de Albuquerque 
Jr.

“No início do meu contato com o Comitê e com o Consorcio (CILSJ) tive a impressão que o processo de comunicação não
estava sendo realizado eficientemente. No entanto, mais recentemente o processo melhorou substancialmente e a
comunicação tornou-se efetiva. Com relação a utilização dos recursos de cobrança me parece que muitas ações do CILSJ
dependem de terceiros para exercer a contento suas atividades. O próprio Comitê tem influência sobre este item. Assim,
entendo que o Consorcio é um ente chave para sucesso do Comitê e seu fortalecimento caminha junto com o nível de
confiança sobre a gestão dos recursos, que no meu entendimento tem sido transparente e bom, dentro das limitações
existentes.”

“Cumprir as metas estabelecidas quando da eleição da atual Diretoria Colegiada do CBH e alinhar a atuação da sua equipe
técnica às demandas encaminhadas pela plenária.”

“– Presença do representante jurídico em todas as reuniões sejam: Ordinária da Plenária e Extraordinária. Diretório
Colegiado e Coordenadores de Câmaras técnicas.
- Tornar mais ágil a contribuição dos conselheiros quanto ao boletim informativo.
- Parabenizar em público (plenárias e reuniões de diretório) a atuação dos funcionários do administrativo.”
Bruno Szuchmacher.

“Poderia: Contribuir para a capacitação dos membros do Comitê.
Divulgar experiências e projetos exitosos desenvolvidos pelo CILSJ, como por exemplo, o excelente “Comunidades em Ação”
realizado nas micro bacias de rios de vários municípios regionais.”
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”Nada a acrescentar.”

“Não tenho opinião formada visto que minha participação no CBH é recente.”

“Aperfeiçoando seus processos internos.”

“A atuação do consórcio tem se mostrado satisfatória, porém como sempre podemos melhorar, talvez com uma atualização
constante e regular do site correspondente na internet, conseguiremos um acompanhamento melhor. Como sugestão, fica
a colocação de material didático no site, visto que existe uma preocupação com o jovem, formando sua opinião.”

“Mudanças são sempre bem vindas para melhorar, mais sinceramente eu não sei o que deve melhorar. Eu me sinto muito
feliz por ter o CILSJ como nosso parceiro do CBH. Juntos somos mais fortes!” Jorge Barcelos.

Dentro da minha experiência, ainda pequena, de atuação no CBH, tenho percebido o esforço da equipe da delegatária em 
cumprir de forma competente, eficiente e eficaz o seu papel. Entretanto faço as seguintes sugestões no sentido de sermos, 
cada vez mais, o CBH que se aprimora a cada dia:
1.Criar uma estratégia que de seis em seis meses seja apresentado em reunião de diretório e de câmaras técnicas (para
seguir para a plenária) as notas fiscais dos recursos investidos tanto na administração como na execução dos projetos em 
andamento ou concluídos no período;
2.Ampliar a transparência do uso dos recursos colocando no site nominalmente toda a equipe da delegatária com seus
salários (como recomenda a CGU);
3. Após cada plenária, sumarizar para o Informativo mais as resoluções com maior importância e menos aquilo que só se 
falou que ainda falta fazer;
4.Acelerar os dados sobre os recursos já assegurados para colocar o Plano de Comunicação em ação 
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5. Fazer os convites para as organizações que estão com sua representação vaga no CBH nomearem seus representantes, 
como exemplo a concessionária ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO.

MÉDIA GERAL
8,3

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João, agradece ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Macaé, pelo reconhecimento de todo nosso trabalho e dedicação em prol da melhoria do 

Comitê, assim como, pelos comentários e críticas construtivas contribuintes para a melhoria da 
Agência Delegatária. 

Cordialmente, 

Equipe CILSJ 
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ENCOB 2017 Define Sua Temática

A 19ª edição do Encontro Nacional de Comitês de Bacias (ENCOB), que acontecerá em outubro de 2017, em Brasília (DF), já tem seu
tema central: “Os Comitês no Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. A definição temática ocorreu
durante reunião do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH), realizado na capital federal. A reunião contou com a
participação do secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Soavinski, que
demonstrou disposição em estreitar as relações e parcerias com o colegiado.

Soavinski considerou importante o fortalecimento dos comitês de bacia, lembrando que esses entes formam a base do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O coordenador-adjunto do Fórum e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco (CBHSF), Anivaldo Miranda, considerou como “satisfatório” o encontro com Soavinski. “Porque a Secretaria tem
papel estratégico na gestão dos recursos hídricos e esteve afastada de um diálogo mais próximo com os comitês nos últimos anos”,
explicou Miranda. Na conversa, da qual também participaram o coordenador do FNCBH, Affonso Albuquerque Júnior, e o secretário
do Fórum, Luiz Carlos Souza, o presidente do CBHSF também defendeu uma maior integração do governo do Distrito Federal nas
questões relacionadas à gestão hídrica, especialmente por também estar inserida na bacia do São Francisco.

A reunião do FNCBH também aprovou o calendário de atividades do colegiado para 2017, que inclui reuniões preparatórias para o
ENCOB; inserção política do Fórum junto aos tomadores de decisão, a exemplo do Congresso Nacional, da Secretaria Nacional de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas (ANA) e ministérios; fortalecimento dos fóruns
estaduais, incentivando a criação de comitês onde ainda não existem, entre outros itens.

Texto adaptado de :  cbhsaofrancisco.org.br/encob-2017-define-sua-tematica

mailto:http://cbhsaofrancisco.org.br/encob-2017-define-sua-tematica/
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Ações Previstas

06 e 07 de Dezembro de 2016 – Reunião do Colegiado Coordenador do FNCBH

06/12/2016 – Horário : 13:30 às 18:00.

07/12/2016 - Horário : 09:00 às 18:00. 

• Pauta:  

1. Aprovação da Pauta;
2. Ata das reuniões anteriores (Brasília e Aracaju);
3. Critérios para indicação da pessoa jurídica encarregada da execução e busca de patrocínio para o XIX Encob 2017;
4. Planilha de custos e Projeto do XIX Encob 2017;
5. Programação do XIX Encob 2017; 
6. 8º Fórum Mundial da Água; 7. Assuntos Gerais. 

• Local : Sede da ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, Setor Ferroviário - Parque 
Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária, Sobreloja - Ala Norte, CEP: 70631-900 Brasília – DF.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 33/2016] [06/12/2016] 



10

12 de Dezembro de 2016 – Reunião Extraordinária  de Plenária do CBH Macaé 

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 33/2016] [06/12/2016] 

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras – CBH Macaé, convoca para a Reunião Extraordinária de Plenária, a ser
realizada no dia 12 de dezembro de 2016 (segunda-feira), às 09:00h em primeira convocação e 9:30h em segunda convocação, na
REBIO UNIÃO, localizada na Rodovia BR 101, Km 185, Rocha Leão, Rio das Ostras/RJ. Para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1.1 - Minuta de Resolução que altera o valor da cobrança pelo uso da água na RH VIII;

1.2 - Proposta de Inclusão no Inciso VIII, do Art. 13º do Regimento Interno do CBH Macaé; e

1.3 - Comissão do Contrato de Gestão
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Ocorrerá entre os dias 20 e 24 de março de 2017, a Conferência Internacional no Brasil sobre Ecohidrologia para a sustentabilidade
global dos ecossistemas aquáticos, tendo como objetivo reunir as comunidades científicas e educativas internacionais para, em
conjunto com os setores institucional e socioeconômico, debater as boas práticas existentes e as soluções necessárias para garantir
a segurança das massas de água e a sustentabilidade dos bens e serviços fundamentais que proporcionam. O evento será sediado
no centro de convenções da UENF (Universidade Estadual Norte Fluminense), localizada em Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro. Através do site http://www.ehconferencebrazil.com/ , você poderá obter mais informações sobre o evento.

20 a 24 de Março de 2017 - Conferência Internacional no Brasil sobre Ecohidrologia para a sustentabilidade 

global dos ecossistemas aquáticos

Eventos

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 33/2016] [06/12/2016] 

http://www.ehconferencebrazil.com/
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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

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 33/2016] [06/12/2016] 

https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts
http://cbhmacae.eco.br/site/
https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts

