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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 quinze de 2 

dezembro de dois mil e quatorze, no auditório na APA Macaé de Cima, no distrito de 3 

Lumiar, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e 4 

quatorze, às nove horas e trinta minutos, em primeira convocação e às dez horas em 5 

segunda convocação, deu-se início a última Reunião Ordinária da Plenária do Comitê das 6 

Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, conforme relação de presença no final 7 

desta ata. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente do Comitê das Bacias 8 

Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique. O mesmo agradeceu a 9 

equipe da APA Macaé de Cima pela cessão do espaço para a realização da reunião. O 10 

chefe da APA Macaé de Cima, o Sr. Vitor pede a palavra dando as boas vindas e informa 11 

que o plano de manejo da APA Macaé de Cima foi publicado e será implementado a partir 12 

deste ponto e também convida para a reunião no dia 10 de janeiro do conselho da APA 13 

Macaé de Cima. O Sr. Affonso complementa que o comitê também está investimento na 14 

sede da APA para a melhoria do atendimento e maior conforto.Em seguida foi apresentada 15 

a pauta de trabalho do dia composta pelos seguintes itens: 1) Aprovação da Ata da 16 

plenária realizada no dia 05 de setembro de 2014; 2) Eleição da Comissão Eleitoral e 17 

Calendário; 3) Sistematização e disseminação da educação ambiental no distrito do 18 

Sana/busca pelo padrão sustentável para a sub- bacia, Córrego Peito de 19 

Pombo/otimização da proposta sustentável na APA distrital do Sana; 4) Avaliação da 20 

participação no XVI ENCOB; 5) Informes do GTI PRHI; 6) Relatórios e Demandas das CT; 21 

7) Elaboração do Sistema de Informações Geográficas (SIG) da RH-VIII; 8) Informes dos 22 

projetos em andamento ou em fase de conclusão - Produtor de Água, Águas do Futuro e 23 

CAR; 9) Informes gerais. Inicialmente o Sr. Affonso informa o quórum presente, 24 

representado por cinco membros do poder público, dois membros do setor usuários e nove 25 

membros da sociedade civil organizada, tendo assim quórum para deliberação. Justifica 26 

que neste momento está ocorrendo uma manifestação na estrada BR-101 o que 27 

impossibilitou a presença de alguns membros que estavam a caminho. Entrando no 28 

primeiro ponto de pauta, aprovação da Ata da plenária realizada no dia 05 de setembro de 29 

2014, é dispensada a leitura da mesma e aprovada sem alterações. No ponto dois da 30 

pauta, Eleição da Comissão Eleitoral e Calendário, o Sr. Affonso Henrique sugere a data 31 
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da primeira reunião ordinária da Plenária para o final do mês de Janeiro e a data fica 32 

definida em comum acordo para o dia vinte e sete de janeiro de dois mil e quinze, na 33 

Reserva Biológica União, em Rio das Ostras. Acorda-se que o calendário no ano de dois 34 

mil e quinze será definido na primeira reunião do ano. O Sr. Aricelso Maia solicita que seja 35 

enviado aos membros um e-mail informando quais as documentações são necessárias 36 

para se candidatar a plenária e fica determinado que a delegatária irá elaborar este 37 

documento norteador para ser divulgado como consta no regimento. Fica definido que o 38 

prazo para envio dessas documentações será até o dia dezesseis de janeiro de dois mil e 39 

quinze. Entrando na definição da comissão eleitoral o Sr. Affonso Henrique sugere ser um 40 

representante de cada setor e são aprovadas as instituições Bioacqua como representante 41 

da Sociedade Civil, o INEA representando o poder público e a Concessionária Águas de 42 

Nova Friburgo como representante do setor usuários. Define-se que nos encontros 43 

setoriais serão definidos os membros da plenária e também das câmaras técnicas, em 44 

seguida será deliberado os representantes a ocupar os cargos de diretoria, presidência e a 45 

vice-presidência. O Sr. Affonso Henrique solicita atenção para a classificação dos órgãos 46 

de classe que se inscreverem a participar do comitê, a Sra. Alda defende que instituições 47 

como CREA em seu entendimento não podem ser enquadradas como Sociedade Civil. A 48 

Sra. Renata, produtora rural da região de São Pedro da Serra, pede a palavra pontuando 49 

que os agricultores da região não são ouvidos nas reuniões em que participam. A mesma 50 

já vem a algum tempo reivindicando a proteção de oito nascentes em seu território junto ai 51 

INEA e também ao Ministério Público por estarem estão sendo contaminadas por ações 52 

antrópicas desordenadas. A mesma cobrar ajuda do Comitê nas denúncias feitas. O Sr. 53 

Affonso Henrique então encaminha o assunto para ser tratado na câmara técnica 54 

institucional legal e informa que a EMATER também pode fornecer apoio aos agricultores 55 

da região. A Sra. Virgínia Sá propõe a elaboração de um seminário na região para 56 

esclarecimento sobre a outorga para pequenos produtores no mês de fevereiro. O Sr. 57 

Renivaldo Guzzi complementa que é importante a participação do INEA nesta ação e o Sr. 58 

Affonso Henrique propõe o financiamento pelo Comitê deste evento e todos se mostram de 59 

acordo. O Sr. Cícero sugere que o diretor presidente do Comitê cobre a regularização das 60 

outorgas dos usuários. O Sr. Affonso esclarece que no CERHI chegou-se ao entendimento 61 

que a CEDAE em específico estava em processo de acordo com o INEA impossibilitando à 62 
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cobrança direta a instituição. Aproveitando a referência ao INEA a Sra. Renata se 63 

apresenta aos presentes como representante do INEA como apoio aos comitês, não 64 

fazendo parte da plenária. O Sr. Vitor esclarece que quanto a outorga estava espetando a 65 

posição do Comitê para se manifestar e quanto a manifestação da produtora rural Renata 66 

o mesmo esclarece que todos os processos estão físicos na instituição em local seguro e 67 

qualquer problema que tenha sido identificado deverá ser conversado com a instituição 68 

para solucioná-lo. O Sr. Affonso Henrique solicita esclarecimento sobre os projetos de 69 

instalação das placas indicativas, das maquetes topográficas e geográficas, SAF, Dragon 70 

Dreaming, Construção de Fossas Sépticas que estão aprovados pelo comitê e ainda não 71 

foram executados. O Sr. Renivaldo Guzzi informa que todos esses estão pendente de 72 

Termo de Referência. Passando ao ponto seguinte, apresentação do projeto de 73 

Sistematização e disseminação da educação ambiental no distrito do Sana/busca pelo 74 

padrão sustentável para a sub- bacia, Córrego Peito de Pombo/otimização da proposta 75 

sustentável na APA distrital do Sana, o Sr. Bruno Szchumacher um oficio aos presentes da 76 

Prefeitura de Macaé onde a mesma se compromete a contratar monitores ambientais para 77 

a região, mas pelo período de um mês. O projeto já havia sido apresentado algumas vezes 78 

e foram sugeridos alguns ajustes. Diante disso ele apresenta novamente a planilha e 79 

projeto, o mesmo é aprovado sem adequações. O Sr. Renivaldo Guzzi esclarece que o 80 

projeto deve ser licitado, o Sr. Rodolfo Coimbra reforça a posição do Sr. Renivaldo Guzzi 81 

que o processo é realmente demorado e burocrático, não tendo condição de agilizar os 82 

processos e sugere uma capacitação para os membros do comitê entenderem quais os 83 

processos legais de execução de projetos. No terceiro ponto de pauta, Avaliação da 84 

participação no XVI ENCOB, o Sr. Alexandre Sá pontua que a participação no evento foi 85 

muito proveitosa, mesmo com os contratempos ocorridos, houve uma quantidade 86 

representativa de participantes do comitê, mas poderiam participar mais membros e a falta 87 

de nivelamento entre os comitês. Ao fim de sua fala registra que a estadia era de excelente 88 

padrão mas poderia ser mais próxima ao local do evento. A Sra. Virgínia também faz sua 89 

avaliação do XVI ENCOB pontuando sua frustração quanto à apresentação e organização 90 

das experiências exitosas.Quanto ao encontro setorial foi muito proveitoso pois as moções 91 

aprovadas no II ECOBRJ foram apresentadas e aprovadas e sugere que existam mais 92 

vivências, rodas de conversas e grupos de trabalhos mais participativo para o evento ficar 93 
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mais dinâmico. O Sr. Leonardo Gama pontua o fórum da juventude como um movimento 94 

novo surgindo dentro dos comitês podendo ocorrer uma renovação e contribuição para 95 

novas propostas quanto a gestão de recursos hídricos, e sentiu falta de discussões 96 

efetivas sobre os temas propostos. O Sr. Affonso Henrique registra e informa que dia vinte 97 

e dois de maio ocorrerá o I Fórum da Juventude da RH VIII no IFF. Continuando as 98 

opiniões sobre o XVI ENCOB a Sra. Alda registra que foi uma experiência imensurável e 99 

uma troca maravilhosa com outras visões e instituições e ficou admirada com a exposição 100 

realizada sobre o Rio São Francisco. O que mais a chocou foi a miséria da cidade de 101 

Maceió. Parabenizou a secretaria executiva pelo trabalho desempenhado. O Sr. Rodolfo 102 

apresenta sua visão sobre ressaltando as línguas negras presentes nas praias de Maceió. 103 

Concorda com todas as posições já apresentadas e pede que a logística seja redefinida 104 

pois houveram membros que não se sentiram bem pelo longo período de viagem. Quanto 105 

ao encontro setorial ressalta que deveria ser revisto o financiamento para os membros do 106 

poder publico pelo comitê, para que haja uma maior e melhor representatividade. O Sr. 107 

Aricelso Maia pontua que a programação estava repetitiva em comparação aos anos 108 

anteriores e os comitês não tiveram muito espaço na elaboração da mesma. A falta de 109 

água também foi um ponto relevante durante o evento, e propõe que haja uma intervenção 110 

na cidade onde irá ocorrer o evento para que os moradores do local tenham conhecimento 111 

sobre o evento. Quanto a reunião setorial da sociedade civil registra que houve uma certa 112 

confusão no seu andamento, impossibilitando um debate tranquilo. O Sr. Marcio apresenta 113 

ter sido uma ótima integração com os presentes e solicita que sempre nesses eventos os 114 

membros estejam com o material do comitê para promovê-lo e também solicita atenção a 115 

acessibilidade. O Sr. Affonso Henrique esclarece que apresentou sua insatisfação como 116 

presidente do comitê Macaé quanto a apresentação da experiência exitosa do estado do 117 

Rio de Janeiro. A Sra. Katia Albuquerque sugere um trabalho de nivelamento dos comitês 118 

e uma educação ambiental para que não hajam desperdícios durante o evento e elogia 119 

muito o Sr. Anivaldo e propõe a vinda dele no III ECOBRJ. O Sr. Bruno reintera o elogio ao 120 

Sr. Anivaldo e registra que deveria ter uma maior presença indígena nos comitês. Registra 121 

também que a programação foi um pouco confusa. Entrando no quinto ponto de pauta, 122 

Informes do GTI PRHI, A Sra. Virginia cobra que foi acordado enviar uma planilha para 123 

avaliação das ações. Sr. Affonso Henrique esclarece que solicitou ao INEA uma cópia 124 
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digital do Plano de Recursos Hídricos e por isso ainda não começou a ser distribuído. O Sr. 125 

Alexandre Sá sugere que seja disponibilizado também em livro virtual no site do Comitê 126 

Macaé. Neste momento o Sr. Affonso Henrique solicita uma inversão de pauta trazendo o 127 

ponto sétimo para sexto e deixando o sexto ponto como sétimo. Entrando no assunto da 128 

Elaboração do Sistema de Informações Geográficas (SIG) da RH-VIII o Sr. Affonso 129 

Henrique inicia sua fala registrando que existe um recurso para contratação do profissional 130 

para executar tal atividade, e em seguida sugere a indicação do profissional Sr. Carlos 131 

Jerônimo que enviou suas qualificações a delegatária. Abre aos presentes que se 132 

quiserem indicar outros profissionais qualificados também poderão enviar seus 133 

documentos à delegatária. O Sr. Leonardo Gama então indica também o nome do 134 

profissional Sr. Rafael Mussi. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e pontua que já existe 135 

um profissional contratado da delegatária para desempenhar tal atividade, é esclarecido 136 

pelo Sr. Affonso Henrique e pela Sta. Monica Godinho que não era uma contratação de 137 

pessoa física e sim de uma assessoria e a mesma foi descontinuada. Segundo o Sr. 138 

Affonso Henrique a contratação deste profissional seria por tempo determinado somente 139 

para a elaboração do sistema. Retomando a palavra o Sr. Rodolfo Coimbra entende que 140 

deveria ser contratado um profissional ou uma empresa com certificação para que não 141 

houvessem problemas na execução. Atenta aos presentes também para a legalidade de se 142 

realizar contratações diretas pela delegatária e sugere que se é realmente possível esse 143 

tipo de contratação então se contrate também um profissional para atuar e ocupar a vaga 144 

disponível no escritório de Lumiar. Diante desse posicionamento o Sr. Affonso Henrique 145 

solicita esclarecimentos sobre o andamento do chamamento do processo seletivo em que 146 

foram aprovados profissionais para o cargo disponível. A Sra. Monica Godinho esclarece 147 

que houve sete aprovações neste concurso, no qual os dois primeiros assumiram os 148 

cargos. Após a saída de um dos profissionais o contato esta sendo feito de acordo com o 149 

edital e que ate o momento o contato esta sendo realizado com o quinto colocado e 150 

nenhum deles manifestou interesse em assumir o cargo disponível. O Sr. Rodolfo Coimbra, 151 

retomando sua fala defende a legalidade das contratações diretas e pede atenção nesse 152 

processo. O Sr. Affonso Henrique esclarece que esta apresentando aos presentes a 153 

indicação, mas a plenária que define se haverá a seleção publica ou não e após a decisão 154 

a assessoria jurídica dará o parecer sobre a legalidade desta decisão. Define-se que será 155 
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feita a contratação de um profissional para que este juntamente com as câmaras técnicas 156 

a elaboração do projeto do SIG e solicita a integração com os profissionais do INEA para 157 

que as plataformas possam ser integradas. A Sra. Virginia registra que este ano a 158 

delegatária deixou a desejar em suas atividades, nos prazos, na circulação das 159 

informações, nas assessorias e a presença do profissional no escritório de Lumiar para 160 

apoiar os membros do comitê. O Sr. Affonso entra no ponto oito da pauta, Informes dos 161 

projetos em andamento ou em fase de conclusão - Produtor de Água, Águas do Futuro e 162 

CAR. Iniciando as apresentações o Sr. Pedro Adnet informa que o projeto “Águas para o 163 

Futuro” foi finalizado na Feira Ambiental: Águas para o Futuro – 2014 realizada no dia 12 164 

de dezembro no Colégio Estadual José Martins da Costa, em São Pedro da Serra, Nova 165 

Friburgo, apresentando à comunidade os resultados alcançados pelo projeto. Mostra uma 166 

enorme satisfação tanto dos executores quanto da escola onde o projeto foi desenvolvido. 167 

Houve diversos resultados positivos para a comunidade que apesar da escassez de 168 

recursos, visto que o termo aditivo não pode ser contemplado. Os presentes solicitam 169 

então um posicionamento da assessoria jurídica quanto à negativa para o termo aditivo. 170 

Após a apresentação a plenária decidiu fazer uma moção de louvor à Adnet Florestal e ao 171 

Colégio Estadual José Martins da Costa pela realização do projeto Águas para o Futuro e 172 

sugeriram a ampliação do mesmo para outras regiões da bacia. Em seguida a Sra. Taila 173 

Guimarães fala sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR passando para os presentes um 174 

panorama geral sobre o trabalho que vem sendo realizado, o número de propriedades já 175 

cadastradas, onde estão sendo feitos os atendimentos e que estão realizando o trabalho 176 

em parceria com as prefeituras da região. Solicita aos presentes apoio dentro das 177 

comunidades para melhorar as articulações e os cadastros nas regiões ainda não 178 

atendidas.  Quanto ao Programa Produtor de Água o coordenador do programa, Gabriel 179 

Correa informou que as atividades de campo, que incluem as visitas às propriedades estão 180 

sendo finalizadas e que a partir de agora os técnicos trabalharão em cima das informações 181 

coletadas para que possam cumprir os prazos e determinar as áreas prioritárias. O Sr. 182 

Affonso solicita à delegatária que seja encaminhado o processo referente a situação dos 183 

funcionários do programa produtor de água para que ele, juntamente com o Sr. Alexandre 184 

Sá possam analisar e dar o parecer. Entrando no ultimo ponto de pauta, assuntos gerais, 185 

O representante do IFF, Sr. Felipe Umbelino falou sobre o projeto de identificação do 186 
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creosoto na área da Rebio União e o mesmo será posteriormente apresentado ao Comitê. 187 

Foi levada a plenária, pela Sra. Alda Oliveira, a noticia que a Alerj aprovou um decreto de 188 

lei que, a partir de 2015, as futuras edificações terão a obrigatoriedade de ter cisterna de 189 

captação de chuva em Nova Friburgo. Será proposto ainda acrescentar ao decreto a 190 

adequação das antigas construções, tanto de prédios públicos como residenciais que 191 

receberão desconto no IPTU. Representantes da região do Sana e membros do Comitê 192 

solicitaram esclarecimentos sobre o andamento do projeto de instalação de fossas e filtros 193 

financiado pelo Comitê. Diante da solicitação foi instituída uma comissão de 194 

acompanhamento deste projeto, formada por Márcio Nascimento (Oficina Escola As Mãos 195 

de Luz) e Patrícia Carmona (ONG Pequena Semente), que farão consultas à ESANE e a 196 

fiscalização das obras. Foi deliberado pela plenária que, a partir de agora, todo projeto 197 

tenha uma comissão de acompanhamento e as providências jurídicas para que esta 198 

sugestão se torne uma resolução serão encaminhadas à assessoria jurídica. Como último 199 

assunto abordado o Sr. Cícero sugeriu uma nova estruturação do Comitê Macaé com a 200 

criação de sub-comitês para esta região hidrográfica. Nada havendo mais nada a tratar a 201 

presente ata foi lavrada pela Sta. Monica Godinho, e depois de aprovada será assinada 202 

pelo Diretor Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, 203 

Sr. Affonso Henrique de Albuquerque Jr., 204 

Lista de Presença: 205 

1. EMATER – Nova Fribrugo  -Affonso Henrique 206 

2. FIPERJ – Luana Borde  207 

3. Prefeitura Municipal de Macaé – Rodolfo Coimbra 208 

4. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo – Alda Maria 209 

5. Prefeitura Municipal de Rio das Ostras – Marcia Jardim 210 

6. Embrapa – Renato Linhares 211 

7. AAEE Jose Martins da Costa – Virginia Sá Rego 212 

8. Associação Ecológica Amigos da Serra e Mar – Leonardo Gama  213 

9. CECNA – Alexandre Sá 214 

10. Pequena Semente – Bruno Szuchmacher 215 

11. Bioacqua – Katia Coelho 216 

12. IFF – Luiz Felipe Umbelino 217 



 

 

 

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. Às Mãos de Luz – Marcio Nascimento 218 

14. UFRJ – Aricelso Limaverde 219 

15. Pequena Semente – Patrícia Carmona 220 

16.  OADS – Cicero Figueiró 221 

17. APA Macaé de Cima – Vitor Urzua 222 

18.  Aguas de Nova Fribrugo – Roselaine Ornellas 223 

19. Transpetro – Gilson Medeiros  224 

20. Adnet Florestal – Pedro Adnet 225 

21. Adnet Florestal – Tom Adnet 226 

22. AMASPS – Marjo Gaspary 227 

23. AFASPS – Jailton Eller 228 

24. Cambralha Florestal – Paulo Guimarães 229 

25. Instituto Socioambiental Serra do Mar – Rafael Mussi 230 

26. INEA GEAGUA – Renata Carvalho 231 

27. Transpetro – Pedro Paulo Moraes 232 

28. OADS – Katia Hunncutti 233 
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Diretor Geral                                          238 
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