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Ofício REBOB especial 
Araruama - RJ, 16 de maio de 2012 

 
 
Ilmo. Sr. 

Dr. Jean-Françóis Donzier 
Secretário Permanente da RIOB 
 
 
Prezado Secretário 
 
Cumprimentando-o e desejando que tudo esteja bem com V.Sa., 
inicialmente agradecemos o apoio e participação da RIOB nos eventos 
da Rede Brasil de Organismos de Bacias – REBOB e da Rede Latino 
Americana de Organismos de Bacias – RELOB, ambos realizados 
durante o 6º Fórum Mundial da Água ocorrido na cidade de Marselha, 
França, entre os dias 12 e 17 de março passado. 
 
Conforme preliminarmente discutido em nossas conversas em 
Marselha, no que se refere à realização da IX Assembleia Geral da RIOB 
a ser realizada no Brasil em 2013, manifestamo-nos estar à disposição 
de V.Sa. para participar da organização deste importante evento, que 
tem a Agência Nacional de Águas do Brasil – ANA, como realizadora. 
 
Neste sentido, destacamos que durante o evento da REBOB-RELOB 
realizado em Marselha, da qual V.Sa. participou, a ANA e a REBOB 
assinaram um Acordo de Cooperação Técnica que em seu escopo 
permite parceria na organização de eventos nacionais e internacionais 
e o apoio ao funcionamento da Secretaria Técnica da RELOB. 
 
Desta forma, caso seja conveniente e de acordo com os entendimentos 
em Marselha, poderemos desde já, propor agenda com a ANA/Brasil 
para desencadear o processo efetivo de organização da IX Assembleia 
Geral em 2013, de tal forma a elaborar agenda tentativa de trabalho 
ainda este semestre, que contemple inicialmente proposta de data, 
local e grade mínima de programa do evento. 
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Finalmente e face ao exposto, aguardamos manifestação de V.Sa. com 
relação à participação da REBOB/RELOB na organização deste evento 
que consideramos extremamente importante no contexto das ações 
promovidas pelos Organismos de Bacia em todo mundo deixando 
desde já nossa disponibilidade para participar da organização do 
mesmo. 
 
Nesta oportunidade apresento meus cumprimentos e votos de 
consideração e apreço, colocando-me à disposição para oferecer as 
informações adicionais que se fizerem necessárias. 
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 

Lupercio Ziroldo Antonio 
Presidente da REBOB 
Secretário Técnico Permanente da RELOC 
+55-11-9637.9956 
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