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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFI-1 

CAS DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia seis de junho de dois mil e quatorze, na 2 

Escola Estadual José Martins da Costa, no distrito de São Pedro da Serra, Nova Friburgo, Rio de 3 

Janeiro.  Aos seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dez horas em primeira convocação 4 

e dez e trinta em segunda convocação, deu-se início à Reunião Ordinária da Plenária do Comitê de 5 

Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, conforme relação de presença no final desta ata. 6 

A reunião foi presidida pelo Diretor Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e 7 

das Ostras, Sr. Affonso Henrique Albuquerque Junior, que compôs a mesa diretora desta plenária. 8 

Inicialmente foi apresentado o novo representante da empresa Petrobras, o Sr. Ricardo Caselli Moni. 9 

O Sr. Affonso Henrique agradeceu ao Sr. Ricardo Moni a presença e à Petrobras a nova indicação 10 

junto ao comitê. Esclareceu em seguida que por não ter havido quórum necessário na reunião ordiná-11 

ria da diretoria e câmaras técnicas ocorrida no dia nove de maio de dois mil e quatorze foi necessária 12 

a repetição da reunião em outra data, sendo dia trinta de maio onde foi deliberada a mesma pauta 13 

com algumas inclusões e nesta reunião somente a prefeitura de Casimiro de Abreu manifestou não 14 

concordar com a data de seis de junho de dois mil e quatorze para a realização desta plenária. O Sr. 15 

Affonso Henrique justificou ainda que mediante ao calendário da copa do mundo seria inviável o 16 

adiamento desta reunião mesmo coincidindo com a semana de meio ambiente e havendo impedimen-17 

to de participação de alguns membros. Sr. Affonso apresenta o regimento interno aprovado em deze-18 

nove de novembro de dois mil e treze registrado no cartório de títulos no município de Macaé e in-19 

forma que também irá disponibilizá-lo no site. O mesmo também será enviado ao CERHI a título de 20 

conhecimento das alterações propostas pelo Comitê. Assim como foi feita a comunicação da celebra-21 

ção do convênio para a execução do Programa Produtor de Água no alto curso do rio Macaé.  O Sr. 22 

Affonso Henrique comunica a plenária que o Sr. Rafael Mussi não faz mais parte do quadro de fun-23 

cionário da entidade delegatária e solicita atualização dos destinatários das convocações retirando os 24 

contatos que não são mais utilizados. A Sra. Roselane informa que não está recebendo alguns e-mails 25 

então é feita a substituição dos contatos na lista de presença para serem atualizados. O Sr. Affonso 26 

Henrique continua a fala com a Sra. Roselane e questiona se há algum informe da concessionária 27 

Aguas de Nova Friburgo e a mesma repassa aos presentes que o projeto de saneamento de são Pedro 28 

da serra e Boa Esperança proposto poderá ser apresentado e o que não será realizado é a ETE de Boa 29 

Esperança, uma vez que o esgoto será coletado e destinado a ETE de Lumiar. A pauta do dia contem-30 

pla: Ponto um) Aprovação da Ata da reunião plenária do dia 04 de Abril de 2014; Ponto dois) Apro-31 

vação de recursos suplementares para o produtor de água do CBH Macaé e apresentação da equipe 32 
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contratada; Ponto três) Destinação dos recursos da cobrança - Ano de arrecadação 2012: a. Docu-33 

mentário da captação de água superficial e sua distribuição em Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e 34 

do Alto Macabu para o rio são Pedro; b. Elaboração de maquete topográfica da RH VIII; c. Apoio ao 35 

II ECOB e do II Fórum da Sociedade Civil do CBH Macaé; d. Instalação de placas informativas com 36 

os nomes dos cursos d’água da RHVIII onde há cruzamento com a Rodovia RJ – 142 e divisão de 37 

região hidrográfica; Ponto quatro) Apresentação da equipe contratada para o Cadastro Ambiental 38 

Rural – CAR/CNARH; Ponto cinco) Apresentação dos projetos: a. Curso introdutório na implanta-39 

ção de Sistemas Agroflorestais Sucessionais como estratégia de restauração florestal no alto curso da 40 

Bacia Hidrográfica do Rio Macaé; b. Curso introdutório da metodologia de criação colaborativa de 41 

projetos sustentáveis em Lumiar; c. Apresentação dos resultados do projeto - Monitoramento ambi-42 

ental dos mananciais da microbacia do Rio São Pedro, Nova Friburgo; d. Apresentação dos resulta-43 

dos do projeto - Teatro Rio Esperança; e. Apresentação do projeto - Macaé Rio Sustentável; f. Apre-44 

sentação do projeto - A influência do gradiente ambiental do estuário do rio Macaé, RJ, na composi-45 

ção da ictiofauna: uma abordagem das guildas ecológicas; Ponto seis) Assuntos Gerais. Ponto um) 46 

Apresentada a ata da reunião realizada no dia quatro de abril de dois mil e quatorze e dispensada a 47 

leitura da mesma todos confirmam o recebimento e não se pronunciam para adequações, ela é então 48 

aprovada por todos os presentes sem alterações. Ponto dois) Sr. Affonso Henrique esclarece que o 49 

convênio firmado com a Agência Nacional de Águas e Consórcio Lagos São João para execução do 50 

programa produtor de Água no alto curso do rio Macaé foi no valor de um milhão de reais e a con-51 

trapartida dada pelo Comitê foi de duzentos mil reais. Com este recurso de um milhão e duzentos mil 52 

reais algumas ações não puderam ser contempladas, e por isso foi proposto na última plenária, reali-53 

zada no dia quatro de abril de dois mil e quatorze, uma complementação financeira no valor de du-54 

zentos mil reais. A aprovação deste recurso ficou condicionada a apresentação de uma planilha com a 55 

definição dos gastos para os membros da diretoria colegiada e aos coordenadores de câmaras técni-56 

cas. A planilha apresentada no valor de cem mil Reais após passar pela análise na reunião de diretoria 57 

colegiada e câmaras técnicas, realizada no dia trinta de maio de dois mil e quatorze, os presentes 58 

aprovaram o valor de cento e quarenta e três mil reais pois incluíram na planilha quarenta mil reais 59 

para elaboração de oficinas e três mil reais para a compra do terceiro GPS. O diretor presidente, Sr. 60 

Affonso Henrique propôs encaminhar novamente este assunto a plenária para que todos pudessem 61 

estar cientes de como esta complementação será aplicada. É apresentado aos membros a planilha 62 

com as ações, materiais e equipamentos que justificam a solicitação de cento e quarenta e três mil 63 

reais. O Sr. Affonso interrompe a apresentação da planilha para apresentar a equipe contratada para 64 
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execução do projeto que é composta pelos profissionais Sr. Gabriel Corrêa como Coordenador Geral, 65 

a Sra. Pomy Yara Romancini Meirelles como Coordenadora Administrativo, a Sra. Agnes Francoise 66 

Aline Avellan como Coordenadora Financeiro, o Sr. Marcelo da Silva Pereira como Assistente Téc-67 

nico, o Sr. Roberto Frossard Duarte Junior como Assistente Técnico, o Sr. Rafael Sá Rego de Aze-68 

vedo como Assistente Técnico, o Sr. Alfabil Verli como Técnico de Campo e o Sr. Saulo dos Reis 69 

Fontes como Técnico de Campo e a Sra. Isabella Assumpção como estagiária. Após as apresentações 70 

o Sr. Victor Urzua pede a palavra e se apresenta aos presentes como o novo chefe da APA de Macaé 71 

de cima, em Lumiar. O Sr. Affonso Henrique com a palavra fez um esclarecimento que o Consorcio 72 

é uma entidade sem fins lucrativos e que a coordenação do projeto não será exclusiva ao Projeto 73 

Produtor de Água pela ausência de taxa administrativa ao Consorcio Lagos São Joao, desta forma foi 74 

acordado que a coordenação do projeto também pudesse se dedicar a outros projetos do Consórcio, 75 

desde que não atrapalhe o bom desenvolvimento das atividades do projeto. Voltando a apresentação 76 

da planilha o Sr. Affonso Henrique apresenta que foi levantado um questionamento nas reuniões 77 

anteriores sobre o valor de  254.520,27 mil reais destinado a contratação de pessoa jurídica para ela-78 

boração de materiais de divulgação do projeto, ações de educação ambiental e comunicação e o Sr. 79 

Gabriel Corrêa esclarece que as ações dentro deste valor já foram descritas no convênio mas que 80 

pode ser agendada uma reunião com a senhora Virginia, coordenadora da Câmara Técnica de Educa-81 

ção Ambiental, Comunicação e Mobilização para que sejam melhor detalhadas e ajustadas, caso seja 82 

necessário. O Sr. Carlos Jeronimo questiona quais os produtos estão contemplados dentro do valor de 83 

20 mil reais para Contratação de serviço pessoa jurídica especialista em geoprocessamento para ela-84 

boração dos mapas temáticos e este ponto também é encaminhado ao grupo técnico na câmara técni-85 

ca de instrumentos de gestão para que seja melhor analisado e o Sr. Affonso Henrique convida o Sr. 86 

Carlos Jeronimo a participar desta reunião. O mesmo propõe também que seja comprado um GPS 87 

geodésico, com valor aproximando a cinco mil reais. O Sr. Gabriel Correa questiona a manipulação e 88 

a utilização deste equipamento visto ser um equipamento não muito comum na região. A Sra. Alda 89 

Oliveira ressalta a importância de se consultar a Agência Nacional de Águas sobre a aquisição destes 90 

equipamentos. Após apresentação de toda a planilha e a inclusão do GPS citado a plenária aprovou 91 

por unanimidade o valor de cento e cinquenta mil reais para aplicação no programa Produtor de Á-92 

gua. Após o Sr. Affonso Henrique apresentar o recurso destinado para a reforma do espaço do Comi-93 

tê dentro da sede da APA Macaé de Cima, o Sr. Victor Urzua solicita a planta do imóvel para que 94 

consiga junto ao seu órgão mais verba para execução desta reforma. A Sra. Nélia Paula questiona se 95 

os equipamentos adquiridos ficarão para o Comitê Macaé e o Sr. Affonso Henrique informa que os 96 
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equipamentos ficarão na propriedade da entidade delegatária mas para uso exclusivo do Comitê. 97 

Complementando sua fala a Sra. Nélia lembra que é preciso acertar os valores no cronograma da 98 

justificativa do projeto, pois inicialmente foi solicitado o valor de cem mil reais. Antes de abordar o 99 

ponto três da pauta o Sr. Affonso Henrique solicita a inversão da pauta ficando como ponto três a 100 

Apresentação da equipe contratada para o Cadastro Ambiental Rural e ponto quatro a Destinação dos 101 

recursos da cobrança - Ano de arrecadação 2012. Entrando no ponto três a Sra. Taila da Silva Gui-102 

marães e a Sra. Sabrina Christina da Silva são apresentadas como a equipe contratada para a execu-103 

ção do Cadastro Ambiental Rural na Região Hidrográfica de Macaé e das Ostras. A Sra. Taila da Sil-104 

va Guimarães apresentou o que é e quais serão as fases de execução do projeto para que os membros 105 

possam auxiliar na divulgação deste cadastro. Foi proposto pelo comitê que a base de apoio para a 106 

equipe fique sendo em Glicério, INEA Macaé, INEA Lumiar, e solicita apoio das prefeituras de Rio 107 

das Ostras e Casimiro de Abreu para que seja oferecida uma base também nestes municípios. Foi 108 

sugerido pela Sra. Virginia Sá Rego que no modelo de divulgação proposto pelo Instituto Estadual do 109 

Ambiente que seja substituído o termo produtor rural uma vez que o cadastro não é somente para 110 

produtores e sim todo imóvel rural. A Sra. Alda Oliveira sugere a inclusão do termo agricultor fami-111 

liar na redação. O Sr. Bruno sugere a realização de rodas de conversa para a divulgação. A Sra. Vir-112 

ginia sugere a integração do Programa Produtor de Agua, Cadastro Ambiental Rural e o Plano de 113 

Recursos Hídricos dentro do Comitê Macaé. O Sr. Affonso informa que no próximo mês será lançada 114 

a revista do Plano de Recursos Hidros, o ultimo produto a ser entregue pela contratada. O Sr. Affonso 115 

informa também que após a alteração do edital do prêmio da Agencia Nacional de Águas o comitê 116 

irá inscrever o projeto de mobilização realizado para a divulgação do Plano de Recursos Hídricos 117 

junto à comunidade. A Sra. Alda Oliveira coloca a disposição os textos da Agenda Vinte e Um para 118 

consulta da nova equipe de realização do Cadastro Ambiental Rural. No ponto quatro, item a o Sr. 119 

Affonso explica que o projeto é para conhecer as captações da região e documentá-la visto que o 120 

comitê não tem conhecimento. Sra. Virginia Sá Rego e Nélia Paula sugerem incluir o vídeo e retirar 121 

o termo educação ambiental Item b o Sr. Affonso solicita incluir no projeto da Maquete Topográfica 122 

o golfo entre Macaé e Búzios, na zona costeira, justificando a integração das regiões hidrográficas de 123 

Macaé e das ostras com a do São João, mas não alterar o valor do projeto. Alterando o prazo para três 124 

meses. O Sr. Carlos Jeronimo informa que o professor do Instituto Federal Fluminense e membro do 125 

Comitê Macaé, o Sr. José Augusto tem vasto conhecimento em maquetes e sugere consulta-lo sobre a 126 

elaboração deste projeto. Item c, para apoiar a elaboração do II Encontro da Sociedade Civil é pro-127 

posto o valor de dois mil Reais e para apoiar a realização do II Encontro Estadual de Comitês de Ba-128 



 

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 

 

cias no valor de seis mil Reais. É designado ao Sr. Alexandre Sá e Bruno Szuchmacher a elaboração 129 

do II Encontro da Sociedade Civil do Comitê Macaé. É sugerido pelo Sr. Affonso levar a apresenta-130 

ção Teatro Rio Esperança ao II Encontro Estadual de Comitês de Bacias, o que será analisada a via-131 

bilidade. Item d Instalação de placas informativas com os nomes dos cursos d’água da RHVIII onde 132 

há cruzamento com a Rodovia RJ – 142 e divisão de região hidrográfica, a Sra. Virginia informa que 133 

o gestor da APA de Macaé de Cima está com recurso para instalação de placas e poderia ser conver-134 

sado para que seja feita uma parceria na elaboração das mesmas. Após a apresentação dos quatro 135 

itens do ponto quatro da pauta os membros aprovam a destinação com as considerações descritas 136 

acima. No Ponto cinco) foi realizada a apresentação dos projetos: a. Curso introdutório na implanta-137 

ção de Sistemas Agroflorestais Sucessionais como estratégia de restauração florestal no alto curso da 138 

Bacia Hidrográfica do Rio Macaé. Tendo como proposta a capacitação de 30 pessoas para a implan-139 

tação de uma unidade demonstrativa em uma área de duzentos metros quadrados na região da bacia. 140 

e b. Curso introdutório da metodologia de criação colaborativa de projetos sustentáveis em Lumiar 141 

pelo engenheiro florestal Pedro Adnet e destinado aos membros do comitê e a toda a comunidade. 142 

Tais projetos já foram aprovados na plenária ocorrida no dia dezenove de novembro de dois mil e 143 

treze e voltando a plenária para que os membros do comitê tomem conhecimento e se interessem em 144 

realizar os cursos; c. A apresentação dos resultados do projeto - Monitoramento ambiental dos ma-145 

nanciais da microbacia do Rio São Pedro, Nova Friburgo; realizada pelos executores do projeto Sr. 146 

Pedro Adnet e Tom Adnet, com participação dos alunos do colégio onde o projeto foi desenvolvido. 147 

Após a apresentação os membros fizeram menção a qualidade e a importância do projeto para a regi-148 

ão e parabenizaram a forma como foi a execução do mesmo, recomendando que seja replicado a to-149 

dos os municípios da bacia. d. Apresentado pelo Sr. Marcio Nascimento e pela Sra. Jessica os resul-150 

tados do projeto - Teatro Rio Esperança que também foi entregue em mãos ao Comitê. Ao final da 151 

apresentação que contou com a leitura do mesmo e a apresentação de fotos e listas de presença foi 152 

solicitado pelo Sr. Marcio Nascimento que utilize o valor do termo aditivo para financiar a apresen-153 

tação do teatro no Encontro Estadual, o que será analisada a possibilidade legal. O Sr. Marcio infor-154 

ma também que será entregue também a filmagem da apresentação teatral. e. O Sr. Joao Freitas, jun-155 

tamente com o Sr. João Oswaldo Cruz apresentaram o projeto - Macaé Rio Sustentável que está na 156 

fase de elaboração de um atlas escolar. Ao final da apresentação solicitaram o apoio do Comitê atra-157 

vés de um oficio e a redação do mesmo foi lida e todos se mostraram a favor deste apoio ficando a 158 

cargo da delegatária enviar o oficio com o texto que foi aprovado; f. Apresentação do projeto - A 159 

influência do gradiente ambiental do estuário do rio Macaé, RJ, na composição da ictiofauna: uma 160 
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abordagem das guildas ecológicas. Como o projeto já estava finalizado foi somente apresentado e 161 

comentado pelos presentes a relevância do estudo para a região e vários elogios foram feitos ao pro-162 

jeto. Ponto seis) Assuntos Gerais – O Sr. Affonso Henrique fez os informes sobre almoço e agrade-163 

cimento aos presentes. Não havendo mais nada a tratar a presente ata foi lavrada por mim, Monica 164 

Godinho, e depois de aprovada será assinada pelo Diretor Presidente do Comitê de Bacias 165 

Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique de Albuquerque Junior para que se 166 

produzam seus efeitos legais. 167 

LISTA DE PRESENÇA: 168 

1. EMATER – Affonso Henrique  169 

2. INEA/SUPMA – Nélia Paula 170 

3. Prefeitura Municipal de Macaé – Carlos Jeronimo 171 

4. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo – Alda de Oliveira 172 

5. Prefeitura Municipal de Rio das Ostras – Marcia Jardim 173 

6. AAEE Jose Martins da Costa – Virginia Sá Rego 174 

7. CECNA – Alexandre Sá 175 

8. Pequena Semente – Bruno Szuchmacher 176 

9. Às mãos de Luz – Marcio Nascimento 177 

10. Colônia Z3 – Jorge Barcelos 178 

11. Aguas de Nova Friburgo – Roselane Ornellas 179 

12. Petrobras – Ricardo Moni 180 

13. AMASPS – Marjo Gaspary 181 

14. UFRJ – Paula Araujo 182 

15. AMVISA  MACAÉ – Denilson Neto 183 

16. APPAC Tororó Sana – Jessica Denise 184 

17. As mãos de Luz – Calrice Donagemma 185 

18. As mãos de luz – Maria Clara Adnet 186 

19. As mãos de Luz – Claudia Garcia 187 

20. APPAC Tororó Sana – Andrea Albuquerque 188 

21. CILSJ – Roberto Frossard 189 

22. CEDRO – Juliano Palm 190 

23. EMATER – Lorena Correa 191 

24. INEA/APAMC – Vitor Urzua 192 
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25. IPGA – Joao Oswaldo 193 

26. IPGA – João  194 

27. CILSJ – Saulo Fontes 195 

28. CILSJ – Marcelo Pereira 196 

29. CILSJ – Rafael Azevedo 197 

30. CILSJ – Agnes Avellan 198 

31. CILSJ – Alfabil Gama 199 

32. CILSJ – Pomy Yara Meirelles 200 

33. CILSJ – Isabela Assumpção 201 

34. CILSJ – Glaucia Quadra 202 

35. CILSJ – Taila Guimarães 203 

36. CILSJ – Gabriel Correa 204 

37. CILSJ – Sabrina Silva 205 

38. CILSJ – Monica Godinho 206 

39. CILSJ – Artur Andrade 207 

40. CILSJ – Renivaldo Guzzi 208 
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