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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 1 

DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia quatro de abril de dois mil e quatorze, na 2 

sala de reuniões do Hotel Patropi no município de Casimiro de Abreu – Rio de Janeiro.  Aos quatro 3 

dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às nove horas em primeira convocação e nove e meia em 4 

segunda convocação deu-se início à Reunião Ordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica 5 

dos Rios Macaé e das Ostras, conforme relação de presença no final desta ata. A reunião foi presidida 6 

pelo Diretor Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, Senhor Affonso 7 

Henrique Albuquerque Junior. O mesmo inicia a reunião atestando ter o quórum mínimo presente. 8 

Em seguida apresenta a pauta do dia aos membros contemplando como ponto um) Ata da reunião do 9 

Comitê Macaé realizada em dia 19 de Novembro de 2013; ponto dois) Aprovação do Termo Aditivo 10 

do projeto Monitoramento ambiental dos mananciais da microbacia do Rio São Pedro, Nova 11 

Friburgo; ponto três) Destinação dos recursos da cobrança - Ano de arrecadação 2012: a) 12 

Contrapartida para o Programa Produtor de Água, b) Projeto de monitoramento climático para 13 

redução do uso de agrotóxicos na produção de tomate de mesa, c) Projeto – Documentário da 14 

captação de água superficial e sua distribuição em Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e do Alto 15 

Macabu para o rio são Pedro, d) Elaboração de maquete topográfica da RH VIII, e) Apoio ao II 16 

ECOB e do II Fórum da Sociedade Civil do CBH Macaé, f) Complemento financeiro para aquisição 17 

do Sistema de Informação de Recursos Hídricos – SIRH, g) Instalação de placas informativas com os 18 

nomes dos cursos d’água da RHVIII onde há cruzamento com a Rodovia RJ – 142, ponto quatro) 19 

Minuta de Resolução que aprova o Plano Plurianual de Investimentos 2014- 2017 e Plano Anual de 20 

Investimentos 2014; ponto cinco) Minuta de Resolução que define os investimentos anuais com 21 

recursos da cobrança pelo uso da água da sub conta da RH VIII do FUNDRHI para serem aplicados 22 

na região do alto curso do rio Macabu, localizada a montante da barragem da Tapera, no município 23 

de Trajano de Moraes, na RH VII, Região Hidrográfica Baixo Paraíba do sul; ponto seis) Eleição do 24 



 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ Entidade Delegatária com funções de Agência de Água 
do Comitê Lagos São João e Comitê do Rio Macaé e das Ostras 

Av. Getúlio Vargas, 603 – 305/306 – Centro – Araruama/RJ – 28970-000 Tel:. (+ 55) 22-2665.0750 – 22-8841.2358 
cilsj@lagossaojoao.org.br - www.lagossaojoao.org.br 

 

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal – CTIL; ponto sete) Referendo dos novos 25 

membros da Diretória Colegiada – CECNA e Petrobras e ponto oito) Assuntos Gerais.  A reunião é 26 

iniciada com a solicitação do Senhor Affonso Henrique de que o ponto seis da pauta seja excluído. 27 

Visto que segundo consta no regimento interno a atribuição de eleição de coordenador de câmara 28 

técnica se enquadra nas competências de própria câmara técnica, que até se reunir para uma nova 29 

eleição ficará sob responsabilidade da coordenação adjunta, senhora Alda de Oliveira. A eleição 30 

justifica-se pela saída do coordenador, senhor Roberto Frossard. Todos se mostram de acordo e o 31 

ponto de pauta é excluído. É solicitada também a inclusão de dois pontos de pauta, sendo eles: 32 

eleição dos representantes do Comitê no conselho da Prefeitura de Macaé (COMMADS) e da ReBio 33 

União. Aprovada estas duas inclusões no ponto oito da pauta onde são abordados assuntos gerais. Em 34 

sequência propõe-se a inversão da pauta colocando como ponto dois a Minuta de Resolução que 35 

aprova o Plano Plurianual de Investimentos 2014- 2017 e Plano Anual de Investimentos 2014 36 

justificando ser o assunto mais complexo da pauta e como ponto quatro a Aprovação do Termo 37 

Aditivo do projeto Monitoramento ambiental dos mananciais da microbacia do Rio São Pedro, Nova 38 

Friburgo. No ponto três da pauta é proposta a inclusão como item h o projeto Sistematização e 39 

disseminação da educação ambiental, no distrito do Sana/busca pelo padrão sustentável para a sub- 40 

bacia Córrego Peito de Pombo/otimização da proposta sustentável na APA distrital do Sana e todos 41 

se colocam de acordo. Todos os presentes se mostram de acordo com as alterações da pauta e a 42 

inversão é colocada em votação e com onze votos a favor os pontos dois e quatro são invertidos e a 43 

pauta em questão é alterada. Abrindo para deliberação no ponto um da pauta é apresentada a minuta 44 

da Ata da reunião realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e treze, sendo dispensada a 45 

leitura da mesma. O senhor Affonso Henrique solicita que seja incluída na redação da ata na linha 46 

duzentos e onze o trecho “valor mínimo” após a palavra “aprovado”. Não havendo mais nenhuma 47 

consideração a ser feita a ata é aprovada por unanimidade com a inclusão proposta. No ponto dois da 48 



 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ Entidade Delegatária com funções de Agência de Água 
do Comitê Lagos São João e Comitê do Rio Macaé e das Ostras 

Av. Getúlio Vargas, 603 – 305/306 – Centro – Araruama/RJ – 28970-000 Tel:. (+ 55) 22-2665.0750 – 22-8841.2358 
cilsj@lagossaojoao.org.br - www.lagossaojoao.org.br 

 

pauta, Minuta de Resolução que aprova o Plano Plurianual de Investimentos 2014- 2017 e Plano 49 

Anual de Investimentos 2014 – são apresentadas as alterações realizadas no documento por 50 

orientação da GEAGUA/INEA após envio da mesma aos membros. Com isso fez-se necessário a 51 

apresentação da nova redação da minuta e durante a leitura foram realizadas alterações por 52 

deliberação dos presentes. Sendo elas, inclusão no sétimo considerando do complemento “pelo 53 

Comitê de bacia hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras e denominado Plano de Bacia Hidrográfica 54 

nos termos do artigo 5º, inciso III da lei 3239/99”; o oitavo considerando foi alterado para que seja 55 

mais explicitada a modificação do nome do Programa do Plano de Recursos Hídricos de “Pacto das 56 

Águas” para “Aliança das Águas”. O nono considerando foi suprimido visto que já constavam as 57 

mesmas informações em outros considerandos. Os considerandos décimo primeiro e décimo segundo 58 

foram unificados e incluído o trecho “e saldo de dois mil e doze” para determinar o período de 59 

arrecadação dos recursos. No décimo terceiro considerando foi suprimido o trecho “das discussões 60 

ocorridas na”. Após a análise dos considerandos iniciou-se a leitura dos artigos e no primeiro artigo 61 

após deliberações adotou-se a seguinte redação “Aprovar o Plano Plurianual de Investimentos da 62 

Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, para o exercício de dois mil e quatorze a dois mil e 63 

dezessete, conforme detalhamento previsto nesta Resolução e de acordo como se segue. Inciso Um - 64 

O saldo disponível do valor remanescente da arrecadação de dois mil e doze; Inciso Dois - A 65 

expectativa de arrecadação da cobrança pelo uso da água de dois mil e treze a dezesseis; e Inciso 66 

Três - Outras fontes de investimentos não oriundas da arrecadação da cobrança pelo uso da água. E 67 

como Parágrafo único - O Plano Plurianual de Investimento é um instrumento de planejamento que 68 

tem a função de priorizar as metas, programas e ações previstas no Plano de Bacia para aplicação dos 69 

recursos da cobrança por um período definido”. É identificado pela senhora Nélia Paula que são 70 

utilizadas duas denominações para o Plano de Recursos Hídrico da Região Hidrográfica VIII e é 71 

sugerido explicar na primeira referência ao Plano que irá ser adotado o nome Plano de Recursos 72 
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Hídricos e que o que consta na lei é a denominação de Plano de Bacia, e assim foi incluído no oitavo 73 

considerando. O senhor Guilherme Barreto sugere que para não haver dúvidas sempre que se referir 74 

ao Plano de Recursos Hídricos seja ressaltando que se trata especificamente do Plano de Recursos 75 

Hídricos da Região Hidrográfica VIII. No artigo sexto o senhor Guilherme expõe juntamente com a 76 

senhora Nélia Paula a dúvida sobre os incisos um e dois e a legalidade dos mesmos e no inciso 77 

primeiro, terceiro e quarto solicita a inclusão do trecho “da Região Hidrográfica VIII”. Retira-se do 78 

inciso quarto o trecho “da bacia” após a palavra “municípios” por sugestão do senhores Rodolfo 79 

Coimbra e Guilherme Barreto para que não se restrinja somente aos municípios da bacia. O senhor 80 

Renivaldo Guzzi esclarece que na resolução número vinte e sete do INEA de dois mil e dez o seu 81 

artigo terceiro corrobora com o disposto no artigo sexto da minuta de resolução em questão, não 82 

havendo impedimentos quanto a legalidade dos incisos, ficando os mesmos como foram redigidos. 83 

Apresentadas as planilhas dos artigos sete e oito com os valores adequados ninguém se opôs a 84 

formatação e disposição do conteúdo das mesmas somente foi solicita a inclusão dos recursos 85 

remanescentes do ano de dois mil e doze e a consolidação dos mesmos com os recursos do ano de 86 

dois mil e quatorze pelo senhor Affonso Henrique. A senhora Marcia Jardim solicita esclarecimento 87 

pois ao final da oficina de planejamento do plano plurianual realizada na rebio união ela entendeu 88 

que seria possível apresentar projeto que ainda assim conseguiria acessar esse recurso, o senhor 89 

Affonso Henrique esclarece que é possível acessar os recursos desde que o projeto apresentado siga 90 

os procedimentos do comitê e exista recursos para tal, mas que a resolução em questão é para que os 91 

recursos do fundrhi sejam destinados para a conta do comitê. O senhor Affonso Henrique esclarece 92 

também que a delegatária abriu um protocolo em cada um de seus escritórios para que o recebimento 93 

dos projetos ocorra de forma mais ágil para encaminhamento à Diretoria Colegiada. A senhora 94 

Carolina Benassuly pergunta se haverá algum edital de seleção de programas e a senhora Nélia Paula 95 

sugere que para os recursos remanescentes de dois mil e doze poderiam serem feitos editais. Com 96 
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este assunto em questão o senhor Affonso Henrique propõe que seja encaminhado a próxima reunião 97 

da câmara técnica para discussão e em seguida encaminhá-lo a próxima plenária, todos se mostrando 98 

de acordo com a redação realizada em conjunto e a minuta de resolução é finalizada e encaminhada à 99 

delegatária para realizar os ajustes necessários na redação. No ponto três, item a da pauta o senhor 100 

Affonso Henrique inicia sua fala informando que o programa Produtor de Água já está em 101 

andamento e que já foi realizada a oficina de capacitação da equipe que irá trabalhar, juntamente com 102 

a Agência Nacional de Águas. Após a realização desta oficina o corpo técnico do consórcio Lagos 103 

São João atentou-se para a necessidade de uma complementação financeira para despesas de custeio 104 

como contabilidade, telefonia, aluguel de mais um veículo, obra para adequação do espaço cedido 105 

pela APA Macaé de Cima para a equipe contratada, entre outras ações não previstas no convênio e 106 

também por não haver tempo hábil para o rearranjo das rubricas já aprovadas dentro do SICONV, 107 

sistema onde  são destinados os recursos e onde foi determinado e comprometido o valor da 108 

contrapartida de duzentos mil reais, já aprovado pelo comitê exclusivamente para compra de 109 

equipamentos do projeto. A senhora Nélia Paula questiona o porquê deste valor de duzentos mil reais, 110 

o senhor Affonso informa que é uma previsão de orçamento, então o senhor Rodolfo Coimbra 111 

registra que é difícil aprovar uma destinação de recurso sem que haja uma planilha com o 112 

detalhamento de custos para justificar a destinação. Então a proposta do senhor Affonso Henrique é 113 

que seja elabora essa planilha de detalhamento e assim que pronta apresentada à Diretoria Colegiada, 114 

aos coordenadores das câmaras técnicas e o INEA e todos se mostram de acordo. Ponto três item b 115 

o Senhor Affonso Henrique solicita a apresentação do vídeo descritivo do projeto de monitoramento 116 

climático para redução do uso de agrotóxicos na produção de tomate de mesa apresentado no 117 

programa Globo Rural, antes disso o senhor Rodolfo Coimbra questiona se haverá demanda por 118 

parte dos produtores rurais no que diz respeito ao acesso a aparelhos celulares e ao sinal dos mesmos 119 

por se tratar de uma área rural. É esclarecido pela senhora Virgínia Sá Rego e pela Senhora Alda 120 
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Oliveira que na região onde foi proposto desenvolver o projeto os produtores rurais tem acesso ac 121 

comunicação via celular. Após a apresentação o mesmo é aprovado pela plenária. No ponto três 122 

item h da pauta o senhor Bruno Szuchmacher realiza a apresentação do projeto e enquanto 123 

apresentava foi sugerido pelo senhor Affonso Henrique que seja incluído no projeto a instalação de 124 

uma placa indicativa do projeto na região, o senhor Bruno Szuchmacher propõe que ao invés de 125 

placa poderia fazer menção ao comitê nos uniformes que serão confeccionados para os monitores e 126 

todos se mostram de acordo. A senhora Nélia propõe a alteração da meta onde descreve “busca pelo 127 

termo aditivo” por “avaliar a necessidade do termo aditivo para monitoria noturna” o que é acatado 128 

pelo proponente e já alterado no documento. Segundo a senhora Virginia seria mais adequado 129 

substituir a redação da meta “instituir seleção” para “contratação por meio de seleção” e já se faz a 130 

alteração no momento da apresentação. Após as adequações realizadas o projeto é aprovado sem 131 

nenhum voto contrário. No ponto quatro após apresentação do vídeo produzido pelos executores 132 

aprovou-se por unanimidade o termo aditivo do projeto de Monitoramento ambiental dos mananciais 133 

da microbacia do Rio São Pedro, Nova Friburgo visto que o mesmo está sendo desenvolvido de 134 

forma satisfatória de acordo com os membros do comitê. O ponto seis foi excluído da pauta. No 135 

ponto sete da pauta após a constatação que os representantes das instituições Petrobras e ESANE 136 

não estão comparecendo as reuniões ficou acordado que seria encaminhado oficio à estas instituições 137 

solicitando esclarecimento sobre suas representações e na próxima reunião plenária se não houver 138 

posicionamento poderá ser feita uma nova eleição. Quanto a instituição CECNA os membros 139 

presentes na reunião referendam a nova representação titular na figura do senhor Alexandre Sá, que 140 

anteriormente estava na figura de substituto do senhor Willy Ortiz. O ponto oito que trata de 141 

assuntos gerais da pauta fica eleita para a representação no conselho da Prefeitura de Macaé 142 

(COMMADS) a senhora Carolina Benassuly como titular e o senhor Affonso Henrique como 143 

suplente e no conselho da Rebio União fica eleito o senhor Rodolfo Coimbra como titular e o senhor 144 
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Affonso Henrique como suplente. O Senhor Rodolfo Coimbra solicita reforçar a solicitação da 145 

presença dos representantes do IBAMA e MPA para orientar a Câmara Técnica de Lagoas e Zona 146 

Costeira no ordenamento da pesca e ficou decidido que a delegatária iria encaminhar um oficio a 147 

estas duas instituições reiterando o convite para auxiliar no ordenamento pesqueiro da região. Ao 148 

final da reunião foi apresentada a planilha referente ao ponto três item a da pauta e foi solicitada 149 

adequações e maior detalhamento da mesma para ser apresentada a diretoria colegiada e os 150 

coordenadores das Câmaras Técnicas. Os ponto de pauta que não foram abordados se deu devido ao 151 

avançar da hora. Não havendo mais nada a tratar a presente ata foi lavrada por mim, Monica 152 

Godinho, e depois de aprovada será assinada pelo Diretor Presidente do Comitê de Bacias 153 

Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique de Albuquerque Junior para que se 154 

produzam seus efeitos legais. 155 

LISTA DE PRESENÇA 156 
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