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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE
BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia
onze de março de dois mil e dezenove no Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA, Casimiro de Abreu – RJ. Ao decimo
primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove às nove horas e trinta minutos
em primeira convocação e às nove horas e quarenta e cinco minutos em segunda
convocação, deu-se início a Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê de Bacia
Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras com a seguinte relação de presença:
Tatiane Araujo, representante do Instituto do Ambiente (INEA); Rodolfo dos Santos
Coutinho Coimbra e Evelyn Raposo, representantes da Prefeitura Municipal de
Macaé (PMM); Márcia Trindade Jardim, representante da Prefeitura Municipal de
Rio das Ostras (PMRO); Affonso Henrique de Albuquerque Junior, representante da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro
(EMATER-RIO); Juliana Gomes, representante do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Rio das Ostras (SAAE – RO); Katia Regina Schottz Coelho de
Albuquerque, representante do Instituto Bioacqua de Promoção de Desenvolvimento
Sustentável e Defesa do Meio Ambiente (BIOACQUA); Maria Inês Paes Ferreira,
representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
(IFF) – Campus Macaé; Silvia Andreia Klein, representante da Associação de
Moradores e Amigos de Lumiar (AMA Lumiar); Virgínia Villas Boas Sá Rego,
representante da Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra
(AMASPS); Maurício Mussi Molisani, representante da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) – Campus Macaé; Hallison Marques representante da Companhia
Estadual de Água e Esgoto (CEDAE); Carlos Pedro Ferreira, representante da
Termelétrica Norte Fluminense; José Eduardo Carramenha, representante do
Terminal Portuário de Macaé (TEPOR); Ouvintes: Thiago Cardoso (CILSJ); Marcelo
Abraira (SEAS-INEA); Marianna Gullo (CILSJ); Adriana Saad (CILSJ). A reunião
foi presidida pela Diretora Vice-Presidente do CBH Macaé, Sra. Maria Inês Paes
Ferreira. A pauta de reunião foi composta pelo seguinte item: Aprovação da
Resolução que aprova o Plano Plurianual de Aplicação – PPA. A Sra. Maria Inês
Paes iniciou a reunião solicitando aos presentes a inclusão de um ponto de pauta,
para que a Sra. Virgínia Sá Rego expusesse a problemática da área de transbordo de
resíduos sólidos em Lumiar-NF. Todos de acordo, a Sra. Maria Inês Paes passou a
palavra à Sra. Virgínia Sá Rego. A mesma informou que foram surpreendidos com a
instalação de uma área de transbordo de lixo em Lumiar. Ressaltou que existem
preocupações quanto à instalação, se a área estaria, de fato, a mais de 50 (cinquenta)
metros de distância do Rio Macaé e à mais de 30 (trinta) metros do Córrego Santa
Margarida, conforme informado pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Expôs
preocupação, ainda, com o chorume, que em dias de chuva, poderá defluir para o rio,
assim como possíveis queda de lixo, que podem atingir tanto o rio quanto o córrego.
Diante do exposto, e pela sua gravidade a plenária do Comitê, decidiu solicitar
informações sobre o Licenciamento Ambiental do empreendimento, devendo, após a
obtenção de respostas, o assunto voltar para ser debatido no Comitê. A palavra
voltou a Sra. Maria Inês Paes que deu início a aprovação da resolução que aprova o
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Plano Plurianual de Aplicação – PPA. Informou que no dia 28 (vinte e oito) de
Fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove) foi realizada uma oficina para elaboração da
proposta de PPA, onde foram definidas as rubricas, em função dos programas do
Plano de Recursos Hídricos, do Contrato de Gestão e da Lei da Cobrança (que define
que 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pelo setor de Saneamento,
devem ser aplicados em saneamento), e alocados os recursos da forma como as
instituições presentes na ocasião entenderam ser a melhor. Ressaltou, ainda, que que
alguns valores foram ajustados pela Entidade Delegatária após a oficina, estando os
mesmos destacados em vermelho. A Sra. Adriana Saad pediu a palavra para explicar
que houve um erro no somatório total na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais). Para ajustar a questão, foi retirado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) das quatro maiores rubricas no ano de 2019. Salientou que os valores alterados
estão grifados em vermelho para que a plenária manifeste se está ou não de acordo e,
assim, a palavra retornou a Sra. Maria Inês Paes que fez a leitura da Resolução,
apresentando-a aos membros presentes. O Sr. Hallison Marques perguntou se
haveria a possibilidade de apresentar projetos de educação ambiental, sendo
informado pela Sra. Adriana Saad que os projetos devem ser demandados pelos
membros do Comitê. Informou ainda que, a Delegataria tem condições de agilizar
porém não se pode fazer nada sem o Comitê demandar. Após a apresentação da
Resolução a Sra. Maria Inês Paes perguntou aos representantes presentes se estavam
de acordo, sem nenhuma objeção, foi considerada aprovada da seguinte maneira:
Programas: 1° Saneamento ambiental, tendo orçamento de R$3.641.018,52 (três
milhões, seiscentos e quarenta e um mil e dezoito reais e cinquenta e dois centavos)
em 2019 (dois mil e dezenove); R$ 721.290,08 (setecentos e vinte e um mil,
duzentos e noventa reais e oito centavos) para o ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$
746.535,23 (setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e
três centavos) para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), totalizando ao longo dos
três anos R$ 5.108.843,83 (cinco milhões cento e oito mil e oitocentos e quarenta e
três reais e oitenta e três centavos). 2° Contrato de Gestão 01⁄2012 – Custeio da
Entidade Delegatária com orçamento de R$ 537.234,52 (quinhentos e trinta e sete
mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), em 2019 (dois mil e
dezenove); R$ 623.105,05 (seiscentos e vinte e três mil cento e cinco reais e cinco
centavos), para o ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$ 712.199,37 (setecentos e doze
mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) no ano de 2021 (dois mil e
vinte e um), totalizando em R$ 1.872.538,94 (um milhão, oitocentos e setenta e dois
mil e quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos). 3° Sistema de
informação sobre Recursos Hídricos, com orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), no ano de 2019 (dois mil e dezenove). 4° Plataforma de Geoprocessamento
para a RH-VIII, com orçamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ano de
2019 (dois mil e dezenove); R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2020 (dois mil
e vinte) e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), totalizando em R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). 5°
Cadastro de Usuários de Água, Outorga de Direitos de Uso, tendo orçamento de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove); R$
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100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$ 85.000,00 (oitenta
e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), totalizando em R$
485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). 6° Outorga de Lançamento de
Poluentes no Meio Hídrico, com orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano
de 2019 (dois mil e dezenove). 7° Ampliação da Cobrança pelo Uso da Água, com
orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove).
8° Enquadramento de Corpos de Água, com orçamento de R$ 148.593,40 (cento e
quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos), no ano de
2019 (dois mil e dezenove). 9° Boas Práticas e PSA, com orçamento de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove); R$
200.000,00 (duzentos mil reais) o ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$ 185.000,00
(cento e oitenta e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), totalizando
em R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais). 10° Monitoramento
Ambiental, com orçamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) no
ano de 2019 (dois mil e dezenove); R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2020
(dois mil e vinte) e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil
e vinte e um), totalizando R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais).
11° Ações voltadas a adequação do uso do solo às demandas quali-quantitativas de
uso de água, tendo orçamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no ano de 2019
(dois mil e dezenove); R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2020 (dois mil e
vinte) e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), totalizando R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). 12° SAIPOR:
Sistema de Acompanhamento da Implantação do Plano Orientado a Resultados, com
orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove).
13° Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social, com orçamento de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove); R$
200.000,00 (duzentos mil reais) no ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$ 185.000,00
(cento e oitenta e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), totalizando
R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais). 14° Educação Ambiental, com
orçamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no ano de 2019 (dois mil e
dezenove); R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no ano de 2020 (dois mil e vinte) e
R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), totalizando R$ 785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais). 15°
Agricultura Familiar na Perspectiva de Transição para Agricultura Familiar
Sustentável (Base Agroecológica e Orgânica), tendo orçamento de R$ 100.000,00
(cem mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove). 16° Ordenamento do Turismo,
com orçamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no ano de 2019
(dois mil e dezenove); R$ 62.672,17 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois
reais e dezessete centavos) no ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$ 68.418,69
(sessenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos) no ano
de 2021 (dois mil e vinte e um), totalizando R$ 381.090,86 (trezentos e oitenta um
mil, noventa reais e oitenta e seis centavos). 17° Controle da Extração de Água
Subterrânea, tendo orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2019
(dois mil e dezenove). 18° Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos com o
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Gerenciamento Costeiro, com orçamento de R$ 410.071,66 (quatrocentos e dez mil,
setenta e um reais e sessenta e seis centavos) no ano de 2019 (dois mil e dezenove),
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano de 2020 (dois mil e vinte) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), totalizando R$ 570.071,66
(quinhentos e setenta mil, setenta e um reais e sessenta e seis centavos). 19° Proposta
de Intervenções Não-Estruturais visando a mitigação dos eventos climáticos, com
orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove).
20° Mecanismos de Adesão Voluntária ⁄ Certificação Ambiental, com orçamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2019 (dois mil e dezenove). 21° Obras
Hidráulicas, com orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2019 (dois
mil e dezenove). 22° Resgate e Incentivo aos Modos de Vida e Práticas de Manejo
das populações Tradicionais, com orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no
ano de 2019 (dois mil e dezenove). Sendo a aplicação total no ano de 2019 (dois mil
e dezenove) o montante de R$ 8.176.918,10 (oito milhões, cento e setenta e seis mil
e novecentos e dezoito reais e dez centavos); no ano de 2020 (dois mil e vinte), o
montante de R$ 2.487.067,30 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e
sessenta e sete reais e trinta centavos); e, no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o
montante de R$ 2.502.153,29 (dois milhões, quinhentos e dois mil e cento e
cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). A aplicação total de recursos durante
o período de 2019-2021 (dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um) soma o
montante de de R$ 13.166.138,69 (treze milhões, cento e sessenta e seis mil e cento e
trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). A Sra. Maria Inês Paes lembrou aos
presentes que deste total, o montante para aplicação em projetos perfaz a ordem de 6
(seis) milhões e, assim, solicitou às instituições presentes que submetessem projetos
aos CBH Macaé e divulgassem em suas localidades, para que outras instituições
também possam submeter. O Sr. Affonso Albuquerque pediu a palavra e informou
aos presentes que ainda havia uma dúvida quanto a diferença entre o montante total
de recursos do CBH Macaé na CUTE (Conta Única do Tesouro do Estado) e o saldo
dos anos anteriores, sendo ambos os valores informados pela SEAS. O Diretor
Presidente, então, solicitou à plenária que, uma vez aprovada à resolução em pauta, a
plenária delegou à Diretoria Colegiada a autonomia para alocar a diferença de
recursos no referido PPA, quando fosse esclarecido o motivo e o montante exato da
diferença. Estando todos de acordo, procedeu-se com a aprovação da Resolução em
tela. O Sr. Rodolfo Coimbra, fez alguns informes à plenária, relativos aos prazos e
reuniões do GT FUNDRHI. Informou que o CBH Macaé precisa colocar os projetos,
a serem executados com os recursos que se encontram na CUTE, na pauta da
próxima reunião do referido GT, até o dia 20 (vinte) de Abril de 2019 (dois mil e
dezenove). Desta forma, seria necessária a realização de uma reunião extraordinária
de Câmaras Técnicas para apreciação de tais projetos e recomendação à Plenária.
Sugeriu que a reunião ordinária de Plenária, agendada apara o dia 05 (cinco) de Abril
de 2019 (dois mil e dezenove) fosse adiada em uma semana, passando a ser realizada
no dia 12 (doze) de Abril de 2019 (dois mil e dezenove), e que, no dia 05 (cinco) de
Abril de 2019 (dois mil e dezenove) fosse realizada a reunião extraordinária de
Câmaras Técnicas. Todos estando de acordo, ficou definido que ambas as reuniões
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seriam realizadas em Casimiro de Abreu. Nada mais havendo a tratar, a presente ata
foi lavrada por Mariana Miki Fukushima, revisada por Thiago Cardoso e Marianna
Cavalcante e assinada pela Diretora Vice-Presidente do CBH Macaé, Sra. Maria Inês
Paes Ferreira.

[ORIGINAL ASSINADA]
MARIA INÊS PAES FERREIRA
Diretora Vice-Presidente do CBH Macaé

Aprovada em 12 de abril de 2019
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