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Agenda


01/12/15 – Oficina PSA – INEA/RIO
03/12/15- Reunião do Forum
Fluminense CBH
04/12 - Oficina de trabalho do 
CERHI/RJ
08/12/2015 - 43ª R.O. CT-IL
09/12/2015- R.E  do FFCBH 
09/12/2015 - 66ª R.O. CERHI-RJ 
11/12 – Reunião Diretoria e CT 
14/12 – Evento SPA – Aniversário de 
16 anos do CILSJ
15/12 e 16/12 – Reunião FFCBH -
Salvador
16/12 - GT Educ. Mobiliz. Capacit. e
Informação 
18/12 – Reunião da Plenária Macaé 
24/12/2015 a 3/01/2016 – Recesso 
do CILSJ

O

Dia 23 de novembro de 2015 ocorreu na sede da APA Estadual Macaé de Cima/
INEA , a reunião extraordinária do CBH Macaé Ostras. Durante 3 horas foi
apresentado à Plenária a finalização do trabalho produtor de águas, que dará início
a uma nova etapa de trabalho, ou seja, projetos para Pagamentos de Serviços
Ambientais na região.

Também foram realizadas modificações na Resolução CBH – Macaé e das Ostras
N.º 40/2013 através da votação dos membros, cujos principais pontos foram:

1 - § 3 do artigo 2 º - A ajuda de custo deverá ser feita quando o destino for
diferente do domicílio da instituição do representante solicitante ou no raio superior
a 50 km.
2 - Artigo 8º - Terão direito a ajuda de custo e ressarcimento de deslocamento para
participação em reuniões convocadas pelo Comitê os seguintes Membros do CBH –

Macaé e das Ostras: componentes da Diretoria Colegiada; Coordenadores (as)
de Câmaras Técnicas e Membros representantes da Sociedade Civil, em

conformidade com o Artigo 2º, § 3º desta Resolução.

As demais alterações encontram-se na Resolução N º 59/2015 que altera a
Resolução Nº 40/2013 .

Reunião extraordinária CBH Macaé – 23/11/15 
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O

Durante os dias 25 e 26 de novembro de 2015 foi realizada a oficina sobre o
observatório das águas, que está sendo organizada pela WWF. Diversas
organizações sociais e comitês de todo o Brasil participaram, dando partida à
um conjunto de informações sobre as condições hídricas de seus Estados. Um
dos objetivos do observatório será organizar todas essas informações para
buscar soluções em sinergia para monitorar a governança do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A Sra. Dalva Mansur , Presidente do CBH Lagos São João , informou a
inserção do Fórum Fluminense CBH como responsável pela coleta de dados dos
Comitês do estado do Rio de Janeiro para alimentar o banco de informações do
Observatório das Águas .

O Observatório das Águas disponibilizou o termo de adesão para que
representantes de instituições possam participar do movimento de
gerenciamento de recursos hídricos por meio do Observatório e atuar como
fundador do mesmo .

Dias 26 e 27 de novembro a equipe do
CAR – Taila e Sabrina, realizaram na
sede da APA de Macaé de Cima, um
mutirão com produtores locais para
informar e cadastrar as propriedades.
O objetivo primordial foi dar início ao
processo de adequação ambiental dos
imóveis rurais através do CAR e do
CNARH dos proprietários com imóveis
rurais de até 4 módulos fiscais ( 40h)
do alto curso da bacia do Rio Macaé.
Estiveram Presentes as equipes da
Baia de Guanabara, Baixo Paraíba, os
Guardas Parques da APA Macaé de
Cima e a equipe do CNARH-INEA-RJ.
Foram realizados 21 CAR´s e 12
CNARH´s .
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A Consulta Pública que ocorreu no dia 26/11/2015 , contou com a participação dos entes públicos e da
sociedade civil da RH VIII. As autoridades que compuseram a mesa de abertura foram:
Superintendente da SUPMA/INEA, Secretário de Meio Ambiente de Macaé e Secretário de Meio Ambiente
de Rio das Ostras. Complementaram a composição da mesa o Presidente do Sindicato Rural de Rio das
Ostras, juntamente com o Coordenador do PROJETO ZEE Sr. João Batista da SEA. Alguns participantes
avaliaram que poderia ter ocorrido uma maior participação da sociedade se houvesse ocorrido uma maior
e melhor divulgação da consulta pública.

O consultor geólogo Ricardo Dias, técnico do Consórcio Cobrape Oikos ,empresa que está executando os
trabalhos, fez a apresentação dos trabalhos e da metodologia utilizada para a confecção/elaboração do
mapa para o estabelecimento do ZEE. O público participante composto por técnicos com experiência e
conhecimento na RH VIII, contribuiu e participou ativamente dos debates, tecendo considerações e
observações pertinentes e importantes que serão encaminhadas para ajustes ao projeto. Todos os detalhes
técnicos e executivo do assunto podem ser acessados pelo site: www.zee.rj.com.br .



Oficio CILSJ 131/15 – Entrega de TR INEA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO CURSO DE BIOCONSTRUÇÃO
EM BAMBU, NA PARTE ALTA DA BACIA DO RIO MACAÉ.

1. OBJETO

Contratação dos serviços de terceiros visando à realização
de um curso sobre a utilização de bambu na construção
civil rural e em estruturas agrícolas, destinado aos
agricultores familiares situados na parte alta da bacia do
Rio Macaé.

Oficio CILSJ 132/15 – Entrega de TR INEA

TERMO DE REFERÊNCIA
Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário de Rocha 
Leão (Trecho Rua Isolino Almeida e Rua F)

Este Termo de Referência (TR) tem por objeto a
contratação de empresa especializada para a construção
de extensão de rede de esgotamento sanitário para a
localidade de Rocha Leão no Município de Rio das Ostras,
com recursos assegurados pelo Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Macaé e Ostras.

O trabalho objeta a execução completa da obra de
extensão da rede de esgotamento sanitário no Município
de Rio das Ostras, localidade de Rocha Leão, no Estado do
Rio de Janeiro,conforme discriminações técnicas, critérios,
condições e procedimentos estabelecidos no projeto.

•

Andamento dos Projetos
Em 27 de novembro foi entregue ao INEA, mais 2 TRs de projetos aprovados pelo 

CBH Macaé –Ostras  para liberação do recurso  (FUNDRHI) para execução dos mesmos, 
Após analise e aprovação. 

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 02/15][01/12/2015] 
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Oficina PSA – INEA/RIO – 01/12/2015

No dia 01/12/2015 , ocorrerá a
1º Oficina Técnica do Programa
Estadual de PSA no auditório do
INEA/RJ . O Projeto Produtor de
Água da Bacia Hidrográfica do
Rio Macaé estará presente na
Mesa 2 , no período de 13:00 h á
13:20 h para falar sobre as
experiências de PSA no Estado
do Rio de Janeiro .

O

Convocação para Reunião Extraordinária do Fórum Fluminense de 
Comitês de Bacia :  

03 de dezembro de 2015, às 14h .

Local : Secretaria de Meio Ambiente de Campos, situada na Av.
Oswaldo Cardoso de Melo 1.233, Parque São Caetano, Campos dos
Goytacazes

1) Pauta da reunião; 2) Ata 27 de agosto de 2015; 3) Calendário de
Reuniões; 4) Informes da comissão Local; 5) Informes do Ieva;6) Data,
Local, Lançamento, Tema, Programação e indicação de palestras do IV
Ecob; 7) Tragédia do Rio Doce; 8) Demandas do GT regimento interno;
9) Visita Técnica ao local do evento e; 10) Informes gerais.

Reunião do Fórum Fluminense CBH

03/12/2015
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14/12 – CONVITE ESPECIAL – Aniversário de 16 anos do CILSJ


