
  

 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia dezoito de 2 

março de dois mil e dezesseis no Hotel Fazenda Bom Viver, localizado na Estrada da 3 

Cabeceira do Sana, Sana –  Macaé-RJ. Ao décimo oitavo dia do mês de março de dois 4 

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

em segunda convocação, deu-se início a Reunião Ordinária da Plenária do Comitê de 6 

Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé), com a seguinte relação 7 

de presença: Affonso Henrique Albuquerque, Vitor Naylor da Cunha, Livia Souza, 8 

Susie Rodrigues, Magno Grativol Peixoto, Patrícia Carmona, Philipe Lima T. Barros, 9 

Ingrid de Oliveira, Maycon Nunes, João Marcus Luz Garcia, Cláudia Padilha, Katia 10 

Coelho, Alda Maria de Oliveira, Bruno Szuchmacher, Armando Thomaz Morett, 11 

Eduardo Bini da Silva, Gil Cavalcanti, Jorge Barcelos, Márcio Nascimento da Silva, 12 

Amélia Alves Simas, Pedro Matos Pereira de Sousa, José Luiz Nato, Luiz Henrique 13 

Souza Salgado, Renivaldo de Guzzi, Thiago Cardoso, Artur S. Andrade, Renata 14 

Carvalho, Rhayane Cruz e Sidney Soares. A reunião foi presidida pelo Diretor 15 

Presidente do CBH Macaé, Sr. Affonso Henrique de Albuquerque Junior e a mesa 16 

composta, a convite do Sr. Affonso, pelo Sr. Thomaz Morett, representante do Centro 17 

de Estudos e Conservação da Natureza (CECNA), pelo Sr. Magno Grativol Peixoto, 18 

representante do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e posteriormente pela Sr.ª 19 

Renata Carvalho, do Apoio aos Comitês (INEA). Inicialmente foi verificado se a 20 

quantidade de membros presentes atendia ao quorum mínimo previsto no Regimento 21 

Interno (RI) do CBH Macaé. Após confirmação do quorum foi apresentada a pauta da 22 

reunião, que após algumas inclusões, ficou composta pelos seguintes itens: 1) 23 

Aprovação das atas referentes às Reuniões Plenárias ocorridas nos dias 07/08/2015, 24 

23/10/2015, 23/11/2015 e 18/12/2015; 2) Nova Redação para Resolução do Comitê 25 

Macaé número 52/2014 que trata da aplicação de recursos financeiros da cobrança pelo 26 

uso da água da subconta do Comitê Macaé no montante anual de R$ 40.000,00 para ser 27 

destinado a investimentos de acordo com os programas do PRH da RH VIII na RH IX; 28 

3) TDR Geoprocessamento; 4) Participação no ECOB/ENCOB 2016; 5) Apoio 29 

Financeiro para o ECOB; 6) Manifestação do Comitê Macaé, contrário a aprovação do 30 

Projeto de Lei que altera a destinação dos recursos provenientes do repasse pelo uso de 31 

água para geração de energia elétrica; 7) Proposição para posicionamento de um dique 32 

de sedimentos entre a Lagoa de Imboassica e o mar, na praia das Pedrinhas – ARIE de 33 

Itapebussus; 8) Projeto Apoio Fórum da Juventude 2016; 9) Moção 08/2014 do 34 



  

FFCBH; 10) Moção 05/2014 do FFCBH; 11) Moção 03/2015 do FFCBH; 12) Projeto 35 

para avaliação da qualidade água superficial e subterrânea no entorno do antigo pátio 36 

ferroviário da REBIO União; 13) Alteração da Resolução 59/2014; 14) 37 

Encaminhamento de informações do Observatório das Águas para o Fórum Fluminense; 38 

15) Oficinas do PPA e do Plano de Comunicação do CBH Macaé; 16) Logomarca do 39 

CBH Macaé; 17) Informes Gerais. As Atas constantes no primeiro item da pauta foram 40 

postas em análise, sendo todas aprovadas sem nenhuma alteração. O segundo item da 41 

pauta foi posto em apreciação e acrescentado um artigo à nova redação da Resolução 42 

52/2014 proposta pela Câmara Técnica, por sugestão do Sr. Affonso, sobre o CBH 43 

Macaé auxiliar o CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana na arrecadação de recursos 44 

para aplicação à jusante da Barragem da Tapera. Após inclusão do novo artigo e 45 

realização de pequenas alterações no texto, a Resolução foi aprovada por unanimidade. 46 

Sobre o Termo de Referência (TR) para contratação de serviços de geoprocessamento, 47 

terceiro item da pauta, foram feitas algumas observações e verificado que seria 48 

contratada pessoa jurídica para a realização dos serviços. Devido à necessidade do TR 49 

para andamento do processo para aquisição do serviço, a Plenária o aprovou com a 50 

possibilidade de realização de pequenas mudanças antes da contratação. Em seguida o 51 

Sr. Affonso informou que o valor da receita do CBH Macaé sofreu um acréscimo, que 52 

ainda precisa ser verificado se houve aumento da arrecadação anual do Comitê ou se 53 

houve pagamento de alguma multa que justifique o aumento. Complementou dizendo 54 

que, caso esse aumento seja devido à arrecadação anual, durante a Oficina para Revisão 55 

do Plano Plurianual o aumento deve ser considerado. Aproveitando a informação sobra 56 

a receita do CBH Macaé, o Sr. Affonso solicitou alteração na ordem da pauta para que 57 

fosse analisado o item cinco, sobre a Moção 03/2015 do Fórum Fluminense dos 58 

Comitês de Bacias Hidrográficas, solicitando um valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) 59 

para financiamento do Encontro Estadual de Comitês de Bacias (ECOB). O Sr. Affonso 60 

informou que foi aprovado no Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas 61 

(FFCBH) a medida de proporcionalidade dos valores para financiamento do ECOB, 62 

sendo assim o valor descrito na Moção 03/2015 do FFCBH seria reduzido para R$ 63 

1713,00 (mil setecentos e treze reais) no caso do CBH Macaé. Diante do exposto a 64 

Plenária aprovou o novo valor da contribuição para financiamento do ECOB. O Sr. 65 

Affonso apresentou o sexto item da pauta, sobre alteração no repasse pelo uso de água 66 

para geração de energia elétrica e informou que existe um Projeto de Lei em tramitação 67 

no Senado que repassaria os valores da referida cobrança para os municípios, entretanto 68 



  

no Estado do Rio de Janeiro esse repasse é utilizado para financiamento das Entidades 69 

Delegatária dos Comitês, portanto a proposta de mudança no repasse poderá onerar o 70 

Comitê de forma significativa. Diante dos esclarecimentos realizados pelo Sr. Affonso a 71 

Plenária aprovou que fosse enviada uma Moção de repúdio à aprovação do referido 72 

Projeto de Lei no Senado. Em seguida, foi iniciado a análise dos membros do CBH 73 

Macaé que irão participar dos Encontros nacional e estadual de Comitês de Bacias 74 

(ENCOB e ECOB), item 4 da pauta, confirmando presença no ENCOB e ECOB: o Sr. 75 

Affonso; o Sr. Gil Clementino Cavalcanti de Albuquerque Filho, representante da 76 

Associação de Pequenos Produtores Rurais e Proprietários do Macaé de Cima e Córrego 77 

do Macuco e Diretor do CBH Macaé; o Sr. Bruno Szuchmacher, representante do 78 

Grupo de Defesa Ecológica Pequena Semente e Coordenador da Câmara Técnica 79 

Institucional Legal (CTIL); a Sr.ª Alda Maria de Oliveira, representante do Instituto 80 

Bioacqua de Promoção de Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente e 81 

Coordenadora da Câmara Técnica Instrumento de Gestão (CTIG) e a Sr.ª Cláudia 82 

Garcia Padilha, representante da Oficina Escola As Mãos de Luz. Para que fosse dado 83 

prosseguimento à apuração dos membros que participarão dos Encontros de Comitês de 84 

Bacias, o Sr. Affonso sugeriu um intervalo na análise deste item da pauta para que 85 

pudesse ser discutido o item treze, sobre a nova redação da Resolução número 59/2014, 86 

para que pudessem definir os membros que terão direito à ajuda de custo e reembolso de 87 

despesas. Ficou estabelecido que além dos representantes das instituições do Segmento 88 

Sociedade Civil, dos Coordenadores de Câmaras Técnicas e dos Diretores do CBH 89 

Macaé poderão receber ajuda de custo e reembolso de despesas o pequeno usuário, 90 

entendido como pescador artesanal e agricultor familiar, além de um jovem com idade 91 

acima de 18 (dezoito) anos desde que seja representante de alguma instituição membro 92 

do CBH Macaé. Além das inclusões ficou definido que a nova Resolução deverá ser 93 

encaminhada à Procuradoria do INEA para elaboração de parecer sobre a inclusão do 94 

jovem e pequeno usuário na Resolução e também sobre os Coordenadores de Câmaras 95 

Técnicas e Diretores pertencentes ao Seguimento Poder Público. O Sr. Affonso pediu 96 

que constasse em ata a decisão do CBH Macaé de que o INEA pertence ao Diretório 97 

Colegiado do Comitê. Foi acrescentado à Resolução critério de quantidade mínima de 98 

presença de representantes nas reuniões e eventos convocados pelo CBH Macaé, para 99 

que sejam realizados os pagamentos de reembolso e ajuda de custo. Ficou definido 100 

como 75% (setenta e cinco por cento) a quantidade mínima de presença nas reuniões e 101 

eventos pelo período de 1 (um) ano. Ao finalizar as alterações na Resolução a Plenária 102 



  

aprovou a nova redação que deverá ser encaminhada à Procuradoria do INEA para 103 

elaboração do Parecer sobre as modificações. Após finalização deste ponto da pauta a 104 

Plenária retornou para o item anterior interrompido. Foi apresentada a lista com 105 

levantamento de presença das instituições nas reuniões Plenárias de 2015 para ser 106 

analisada. O Sr. Affonso solicitou que seja enviado e-mail para os representantes das 107 

Instituições da Sociedade Civil para que se manifestem a respeito da participação no 108 

ENCOB e ECOB. Foi solicitado também que os representantes do CECNA e Colônia 109 

de Pescadores Z-3 apresentem os motivos que justifique as ausências nas reuniões 110 

Plenárias para terem preservados os direitos previstos na Resolução. A Sr.ª Lívia 111 

Oliveira de Souza, representante da Prefeitura Municipal de Macaé (PMM), apresentou 112 

o item 7 (sete) da pauta, sobre proposição para posicionamento de dique de sedimentos 113 

entre a Lagoa de Imboassica e o mar, o que deve impedir a abertura clandestina do canal 114 

já que esta ação prejudica a dinâmica da lagoa. Em seguida o Sr. Jorge Barcelo, 115 

representante da Colônia de Pescadores Z-3, detalhou mais sobre o que ocorre na região 116 

e que justificaria a intervenção proposta. O Sr. Affonso sugeriu que o documento 117 

apresentado fosse enviado como Moção para a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 118 

(PMRO), a Prefeitura Municipal de Macaé (PMM) e o INEA recomendando o 119 

posicionamento do dique. Constando na Moção que deverá a PMRO autorizar a PMM a 120 

realizar a obra e que esta deve ser feita em caráter de urgência. Após as colocações a 121 

Plenária aprovou que a recomendação seja feita na forma de Moção e foi iniciado a 122 

análise do item 12 (doze) da pauta, sobre o projeto para avaliação da qualidade da água 123 

superficial e subterrânea no antigo pátio ferroviário da Reserva Biológica União 124 

(REBIO) devido à suspeita de contaminação por Creosoto. O Sr. Renivaldo de Guzzi, 125 

Coordenador de Núcleo do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), fez 126 

esclarecimentos a respeito das coletas e análises previstas no projeto. Após os 127 

esclarecimentos o projeto foi aprovado pela Plenária. Em seguida foi discutido o item 128 

16 (dezesseis) da pauta, sobre a proposta de Logomarca do CBH Macaé encaminhada 129 

pela Sr.ª Lívia da PMM. O Sr. Affonso informou que até o dia 01/04 (primeiro de abril) 130 

o CBH Macaé poderá receber outras propostas para a mudança na Logomarca, que 131 

deverá ser analisada na Reunião Ordinária da Câmara Técnica Institucional Legal 132 

(CTIL). Como sugestão de melhoria da proposta apresentada o Sr. Affonso colocou a 133 

retirada da borda na Logomarca, solicitando que seja apresentada na reunião da CTIL 134 

para análise. Sobre o item 14 (catorze) da pauta ficou decidido que ao encaminhar as 135 

informações para o Observatório das Águas deve-se enviar também cópia para o 136 



  

FFCBH pelo endereço eletrônico secretariaexecutiva@forumfluminense.eco.br. O Sr. 137 

Affonso informou que está solicitando uma apresentação do Zoneamento Ecológico 138 

Econômico (ZEE) ao CBH Macaé, ainda sem data e local previstos a apresentação 139 

possivelmente ocorrerá até o fim de março. O Sr. Affonso, sobre o item 15 (quinze) da 140 

pauta, informou que talvez seja necessário um dia exclusivo para a realização da oficina 141 

do Plano Plurianual (PPA), entretanto esta está marcada para o dia 15/04 (quinze de 142 

abril) juntamente com a oficina para elaboração do Plano de Comunicação. Foi 143 

apresentada e aprovada a Moção 03/2015 do FFCBH, item 11 (onze) da pauta, 144 

propondo maior atenção por parte do CBH Macaé às águas subterrâneas. Em seguida a 145 

Moção 05/2014 do FFCBH, item 9 (nove) da pauta, foi apresentada e questionada a 146 

ausência dos conselhos de políticas públicas de interesses de recursos hídricos na 147 

Moção. O Sr. Affonso sugeriu que a Moção fosse enviada às Câmaras Técnicas: 148 

Institucional Legal (CTIL) e de Instrumento de Gestão (CTIG) para análise. O Projeto 149 

para apoio financeiro do Fórum da Juventude 2016, item 8 (oito) da pauta, foi aprovado 150 

pela Plenária com ressalva para inclusão de sugestões da Câmara Técnica de Educação 151 

Ambiental, Comunicação e Mobilização (CTEACOM) e da PMM. Nada mais havendo 152 

a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Sidney Soares, assinada pelo presidente da 153 

reunião, Sr. Affonso Henrique e por quem mais desejar.  154 

Affonso Henrique Albuquerque Junior 

Diretor Presidente – CBH Macaé 


