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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS 1 

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia 07 de agosto de 2013, 2 

no centro de vivência da reserva biológica União, em Rocha Leão, na cidade de Rio das Ostras, RJ.  3 

Aos sete dias do mês de agosto de 2013, às 10:00 horas em primeira convocação, deu-se início à 4 

Reunião Ordinária da Plenária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, 5 

conforme relação de presença no final desta ata. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral do 6 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique Albuquerque 7 

Junior, onde foi composta a mesa diretora dos trabalhos pelo Sr. Affonso Henrique Albuquerque 8 

Junior (EMATER-Rio), o Sr. Paulo Sergio Boynard (Petrobras) e a Sra. Natalia Barbosa (CILSJ). O 9 

Sr. Affonso Henrique apresenta a pauta do dia aos membros constando no ponto 1) Aprovação da Ata 10 

da Reunião Ordinária do CBH-Macaé e das Ostras ocorrida em 29/05/2013; 2) Recebimento dos 11 

documentos históricos do CBH-Macaé e das Ostras; 3)Minuta da resolução do PSA, 4) Minuta de 12 

resolução que reajusta os valores de Ajuda de Custo e Reembolso aos membros do CBH-Macaé e das 13 

Ostras; 5) Minuta de resolução que aprova o Projeto de apoio à comunicação da 3° Consulta Popular 14 

do PRH do CBH-Macaé e das Ostras; 6) Minuta de resolução que aprova o Projeto de Educação 15 

Ambiental - Divulgando a arte popular e promovendo a consciência ecológica de forma lúdica e 16 

interativa; 7) XV ENCOB 2013 – Banner e participantes; 8) Demandas e relatos das Câmaras 17 

Técnicas e 9) Informes Gerais. Iniciando com o primeiro ponto da pauta – Aprovação da Ata da 18 

reunião ordinária ocorrida no dia 29/05/2013 – foi apresentada aos presentes a mesma e feita a 19 

consideração pelo Sr. Rodolfo que a pauta esta bem escrita só faltando ser enviado juntamente com 20 

ela a lista de presença digitalizada. Sem mais considerações sobre o assunto a Ata fica aprovada 21 

pelos membros presentes. Entrando no ponto 2 da pauta Sr. Affonso Henrique agradece a presença da 22 

Sra. Cleilce que realizou a entrega dos documentos da criação do comitê (fotos, documentos, mapas 23 

e publicações) que estava em seus arquivos e passa a palavra a mesma para que possa  apresentar aos 24 

membros presentes a historia do comitê e solicita que seja sempre convidada para as reuniões 25 

juntamente com o presidente do IMMT. Após feito o breve relato do CBH Macaé e das Ostras o Sr. 26 

Affonso entra no ponto de pauta 3) Minuta da resolução do PSA o Sr. Rodolfo se posiciona para que 27 

a mesma seja colocada como ultimo ponto de pauta pois já foi discutido e todos estão cientes do que 28 

esta resolução está tratando, em contrapartida o Sr. Affonso justifica que não há o que se discutir 29 

mais sobre o assunto pois foi tudo esclarecido na reunião de câmara técnica e é preciso somente 30 

aprovar ou não a minuta. Apresentando a minuta de resolução a Sra. Natalia esclarece que sendo 31 

aprovada a minuta serão utilizados recursos do ano de 2011 e 2012 e utilizando o valor de 32 
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200.000,00 se for aprovado ainda restará 300.000,00 para nesta rubrica. Aberta a votação da minuta 33 

de resolução, os membros da plenária não se manifestaram contra a aprovação, ficando a minuta 34 

aprovada por unanimidade. Antes de discutir o ponto de pauta 4)  Minuta de resolução que reajusta 35 

os valores de Ajuda de Custo e Reembolso aos membros do CBH-Macaé e das Ostras; o Sr. Affonso 36 

solicitou a alteração da pauta colocando o item 5) Minuta de resolução que aprova o Projeto de apoio 37 

à comunicação da 3° Consulta Popular do PRH do CBH-Macaé e das Ostras; para ser discutido 38 

como ponto 4, invertendo a ordem de apresentação. Apresentando a proposta o Sr. Affonso justifica 39 

que no projeto ainda precisa ser elaborado o plano de trabalho e que a proposta é destinar 100.000,00 40 

para a execução do mesmo. Boynard se coloca contra a aprovação do mesmo, pois o plano de 41 

trabalho não esta elaborado e após a aprovação a plenária não terá acesso ao conteúdo desse plano de 42 

trabalho ficando difícil o acompanhamento da implementação das ações que não foram definidas. 43 

Rodolfo sugere condicionar à aprovação do projeto à elaboração do plano de trabalho detalhado e 44 

avaliado pelo GTA e CTEA, o que foi acatado por todos e incluído na minuta de resolução. As 45 

alterações sugeridas foram incluídas no ato da apresentação da minuta e a ficha do projeto será 46 

alterada pela delegatária e apresentada na próxima reunião de câmara técnica de educação ambiental 47 

e GTA. Devida a data da realização da consulta popular o prazo para realizar todas as atividades, de 48 

acordo com o Sr. Affonso, é necessária a aprovação do projeto. Com a palavra o Sr. Renivaldo 49 

pontua que durante a divulgação e a realização da segunda consulta, como as atividades não foram 50 

definidas a delegatária e a Sr. Juliana ficaram sobrecarregados tendo que desenvolver todas as 51 

atividades que não foram efetivamente destinadas, por isso defende que este projeto será para que as 52 

demandas sejam cumpridas de uma forma mais fácil e com tempo hábil para tal. Leonardo lembra 53 

que a data definida para a consulta, 26 e 28 de Outubro será feriado e fica inviável agendar a consulta 54 

para esta data, e abre a discussão para a deliberação da plenária e chegou-se à conclusão que as 55 

consultas serão realizadas nos dias 06 e 09 de Novembro, a primeira em Rio das Ostras e a segunda 56 

em Lumiar. Leonardo ressalta que a contratação dos mobilizadores deve ser feita através de um 57 

projeto com um detalhamento muito grande para que não fiquem ações sem execução e responsáveis. 58 

Sendo apresentada e feita todas as sugestões e alterações, fica aprovada a minuta de resolução com a 59 

ressalva da elaboração do plano de trabalho citado acima.  Após esta votação foi aberto um tempo 60 

para que o Professor Eduardo Lana pudesse fazer suas considerações a respeito da segunda consulta 61 

popular, durante sua fala o Sr Whitson pede a palavra e pontua que o rio purgatório não é citado no 62 

plano e devido a sua importância, por estar dentro de uma unidade de conservação e por muitos anos 63 

ter sido utilizado por uma usina de tratamento de madeira que utilizava o conhecido “pó da china” e 64 
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não se tem nenhuma informação sobre este rio dentro do plano. O Sr. Affonso propõe um projeto 65 

para aprofundar sobre esta situação. Então o Sr. Lana volta às considerações sobre a consulta e 66 

registra que a avaliação realizada em reunião em Porto Alegre é que houve um grande avanço em 67 

relação a primeira consulta pois a participação na parte baixa da bacia foi muito qualificada, e na 68 

parte alta houve um problema pois as pessoas não conheciam muito bem qual era o objetivo do plano 69 

causando um pouco de tumulto durante a reunião, mas foi válido para conhecer a realidade do local 70 

através das falas dos moradores. Ao contrario da parte baixa onde havia pessoas que inclusive leram 71 

o relatório e enriqueceram a reunião, e ressalta que gostaria que nas próximas reuniões o público da 72 

parte alta da bacia estivesse tão bem preparado quanto os participantes do baixo curso da bacia. 73 

Aproveitando a reunião da plenária o professor expõe uma critica aos membros do comitê dizendo 74 

que os mesmos não estão entendendo seu papel dentro do comitê, pois precisam saber qual o coletivo 75 

que estão representando e também interagir com esse grupo para que possam trazer para as reuniões 76 

as refletindo o que todos estão reivindicando.  Em seguida a Sra. Carolina pontua sobre a falta de 77 

preparação para a consulta popular, algumas metas propostas que não foram cumpridas e a reunião 78 

do GTA realizada 15 dias antes que em seu ponto de vista foi inviável pelo curto período para 79 

determinar as ações que seriam executadas, e existem muitas pessoas da região que realmente não 80 

entendem o que é o plano de recursos hídricos. E também os membros do comitê não se prepararam 81 

para ajudar na mobilização e execução da consulta. Outro ponto sinalizado pela Sra. Carolina foi que 82 

o transporte disponibilizado não foi utilizado pela comunidade e chegou aos locais das consultas 83 

vazias, segundo a mesma devido a não divulgação desse transporte, e tal fato dificulta uma nova 84 

solicitação a Petrobras quanto aos transportes uma vez que os mesmos não são utilizados. Quanto ao 85 

boletim registra que não houve distribuição dele em nenhuma das consultas. E diz que o momento 86 

em que os membros do comitê tem para fazer as críticas ao plano é durante as reunião do comitê e 87 

não na consulta popular, que é o momento da população. O Sr. Bruno corrobora com a posição da 88 

Sra. Carolina quanto as críticas dos membros do comitê ao PRH. A Sra. Nélia apoia a posição do Sr. 89 

Lana e pontua que os membros deveriam participar das duas consultas e não somente da região de 90 

interesse, e que não identificou interesse de algumas partes em participar da consulta, talvez por não 91 

entender a importância dessa consulta. Leonardo registra o ponto positivo no aumento da 92 

participação da comunidade nas consultas e expõe sua preocupação com relação a uma postura de 93 

alguns em utilizar a consulta para reforçar a crítica ao plano que esta sendo elaborado. E pontua que 94 

por não ter algumas metas determinadas no termo de referência houveram as dificuldades nas 95 

determinações das demandas. Registra também que a divulgação na mídia para a primeira consulta 96 
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foi muito boa, mas a participação foi pequena e na segunda consulta houve uma inversão dessa 97 

situação, e todos devem se comprometer com a consulta. E deve-se prestar mais atenção na 98 

preparação da estrutura a ser utilizada, conclui solicitando que o comitê seja mais participativo da 99 

maneira que conseguir e elogia que houveram muitos avanços desde a primeira consulta. Rodolfo diz 100 

que a contratada deve fazer os ajustes que já foram sugeridos e não concorda que um membro vá a 101 

consulta para questionar pontos que não foram abordados nas reuniões internas do comitê, os 102 

membros estão na consulta para apoiar a contratada quanto a apresentação do plano que esta sendo 103 

elaborado pela contratada em conjunto com o comitê. Com a palavra a Sra. Juliana registra que 104 

sentiu falta do comitê na hora da divulgação da consulta em divulgar as ações e reuniões para que 105 

pudesse ser divulgada a consulta. O Sr. Pedro registra a ação relevante que foi a roda de conversa 106 

promovida por ele na região de São Pedro da Serra, pois houve uma melhor preparação dos 107 

moradores que participaram e fizeram contribuições para ser entregue a contratada e faz uma critica 108 

que no alto da bacia não se tem muito acesso a internet, onde foram vinculadas a maioria das 109 

informações. O Sr. Alexandre pede esclarecimento se é oportuna a discussão sobre o plano de 110 

comunicação do plano e o Sr. Affonso remete tal assunto para câmara técnica de educação ambiental 111 

e GTA. O Sr. Affonso com a palavra agradece o empenho de todos na realização da consulta. 112 

Segundo o Sr. Lana é preciso de uma reunião de um dia com o GTA para apreciar os programas e 113 

discutir como eles podem atender melhor ao que a bacia necessita, propõe uma divisão em grupos, 114 

convidando também pessoas chaves atuantes na bacia. Desta sugestão foi proposta pela Sra. Juliana a 115 

realização de uma oficina para tratar do que foi proposto pelo Sr. Lana, a data definida e aprovada 116 

pelos presentes foi dia 27 de Agosto, lembra ainda que os participantes desta oficina deverão estudar 117 

os programas do plano para que cheguem com todas a ideias consolidadas. Entrando no ponto 5 da 118 

pauta Minuta de resolução que reajusta os valores de Ajuda de Custo e Reembolso aos membros do 119 

CBH-Macaé e das Ostras o Sr. Affonso apresenta a minuta da resolução e sem nenhuma 120 

manifestação a minuta é aprovada por unanimidade. No ponto 6 da pauta o Sr. Affonso questiona se 121 

as correções sugeridas foram feitas, mas segundo o Sr. Marcio por falta de tempo não pode realiza-122 

las. A Sra. Nélia questiona se aprovando a minuta poderá ser alterada posteriormente, e foi informado 123 

pela Sra. Natalia que era possível fazer correções após a aprovação. O Sr. Afonso propõe uma 124 

reunião no dia 26 de agosto para a câmara técnica de educação ambiental e GTA para discutir o plano 125 

de trabalho da 3ª consulta popular que é acatado pelos membros presentes e a Sra. Natalia pontua que 126 

foram discutidas varias ações que a delegatária não tem condições de elaborar até a data citada então 127 

considera não ser viável a proposta. O Sr. Alexandre pontua que deveria centralizar esta conversa por 128 
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e-mail em um responsável para que as informações sejam concentradas em um único ponto. Segundo 129 

o Sr. Affonso fica agendada as datas de 26 e 27 de agosto na reserva biológica união. Entrando no 130 

ponto de pauta 7 o Sr. Affonso apresenta a proposta de participação dos 27 membros do comitê mais 131 

2 membros da delegatária destinando R$ 100.000,00 para a ação. Boynard pontua que não concorda 132 

com a aprovação da proposta, mas propõe que poderia aprovar o recurso, mas que os critérios para 133 

participação dos membros deverão ser definidos criteriosamente. Depois de feitas as sugestões foi 134 

colocado pelo Sr. Affonso a votação de três propostas, a primeira defendendo o envio de 7 135 

representantes da plenária e 2 da delegatária; a segunda com 14 representantes do CBHMO e 2 da 136 

delegatária e a terceira é enviar todos os membros da plenária (27 membros) e os 2 da delegatária. 137 

Sra. Carolina propõe que seja elaborada após o ENCOB a elaboração de uma oficina para apresentar 138 

aos interessados o que foi visto no evento. Em votação foi aprovado por unanimidade, nas palavras 139 

do Sr. Affonso, o limite máximo de 29 vagas para o evento. Sra. Natalia pontua que a data de 26 de 140 

agosto agendada para definição dos critérios é muito pouco tempo para que após essa definição seja 141 

contratado todo o serviço necessário para a viagem. No ponto 8 da pauta foi registrado somente a 142 

solicitação do Sr. Rodolfo Coimbra que pediu a delegatária que entrasse em contato com o Sr. Daniel 143 

(IBAMA) e a Sra. Maria Paula (MPA) para participar da reunião da Câmara Técnica de Lagoas e 144 

Zonas Costeiras. Não havendo mais nada a tratar a presente ata foi lavrada por mim, Monica 145 

Godinho, e depois de aprovada será assinada pelo Diretor Geral do Comitê das Bacias Hidrográficas 146 

dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique de Albuquerque Junior para que se produzam 147 

seus efeitos legais. 148 

1. Affonso Henrique Albuquerque Junior - EMATER 149 

2. Nelia Paula Freez - INEA 150 

3. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra - PMM 151 

4. Marcia Elizabeth Trindade - PMRO 152 

5. Marcus Lemgruber – PMTM 153 

6. Whitson José da Costa Junior – REBIO UNIAO 154 

7. Alexandre Pereira de Sá – CECNA 155 

8. Bruno Szuchmacher – Pequena Semente 156 

9. Roberto Frossard – Bioacqua 157 

10. Luiz Felipe Umbelino – IFF 158 

11. Marcio Nacimento – As mãos de Luz 159 

12. Aricelso Maia Limaverde Filho – UFRJ 160 



 

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 

 

13. Rosilane S. Ornellas – Aguas de Nova Friburgo 161 

14. Gilson Medeiros Rocha – Transpetro 162 

15. Paulo Sergio Sanguedo Boynard – Petrobras 163 

16. Renata Andrade Vilarinho – UTE Norte Fluminense 164 

17. Henrique F. M. Bastos – IMMT 165 

18. Juliana Torres – Consorcio Macaé Ostras 166 

19. Renivaldo Jose de Guzzi – CILSJ 167 

20. Cleilce Azevedo – IMMT 168 


