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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia oito de 2 
dezembro de dois mil e dezessete na APA de Macaé de cima, Lumiar- NF. Ao oitavo 3 
dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete às nove horas em primeira convocação 4 

e às nove horas e trinta minutos em segunda convocação, deu-se início a Reunião 5 
Ordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras 6 
com a seguinte relação de presença: Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra, 7 
representante da Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Magno Grativol, representante 8 
do Instituto Estadual do Ambiente (INEA-SUPMA); Marcus Eugênio Lemgruber Porto, 9 

representante da Prefeitura Municipal de Trajano de Morais (PMTM) ; Mauricio Mussi 10 

Molisani e Francisco Martins Teixeira, representantes da Universidade Federal do Rio 11 

de Janeiro (UFRJ) – Campus Macaé; Aurea Pinheiro Rocha, representante da 12 
Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual José Martins da Costa 13 
(AAECEJMC); Alda Maria de Oliveira, Katia Regina Schottz Coelho de Albuquerque,, 14 
representantes do Instituto Bioacqua de Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio 15 

Ambiente (BIOACQUA); Maria Inês Paes Ferreira, representante do Instituto Federal 16 
de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) - Campus Macaé; Virgínia Vilas 17 

Boas Sá Rego, representante da Universidade Cândido Mendes (UCAM) – Nova 18 
Friburgo; Eduardo Bini da Silva, representante do Centro de Estudos e Conservação da 19 
Natureza (CECNA); Maria Eduarda Ribeiro Silva, Júlia Tarouquela Corrêa Natalini, 20 

representantes do Núcleo de educação Ambiental da Bacia de Campos (NEA-BC); Gil 21 
Clementino Cavalcanti de Albuquerque Filho, Flavia Helena Jordão da Silveira, 22 

representantes da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Propriedades de Macaé 23 

de Cima e Córrego do Macacu (APPRPMCCM); Flavia Magalhães Machado da Silva, 24 

representante da Associação Agroecológica e Agricultura Familiar de Lumiar e 25 
Arredores-ALUMIAR; Joyce Silva Apicelo, representante da PETOBRAS-Base 26 

Cabiúnas; Tatiane Araujo; Ana Carolina Lima; Pedro Paulo Moura; Samuel Muylaert; 27 
Bruna R. Loureiro; Amabile Ferreira; Alexandre Frez; Victor Hugo de Andrade; 28 
Adriana Saad; Saulo Januário; Andressa Dantas; Mariana Miki Fukushima; Pedro 29 

Fernandes; Nathalia Miranda; Artur S. Andrade; Willian Castelani Avila; Marianna 30 
Rodrigues Gullo Cavalcante; Thiago J. S. Cardoso. A reunião foi presidida pelo Diretor 31 
Presidente do CBH Macaé, Sr. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra. A pauta da 32 

reunião foi composta pelos seguintes itens: 1. Ata da reunião extraordinária do CBH 33 
Macaé do dia 19/05/2017; 2. Ata da reunião ordinária do CBH Macaé do dia 34 
06/10/2017; 3. Apresentação de “Indicadores de sustentabilidade: avaliação da 35 

prosperabilidade na Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro” - Sra. Maria 36 

Inês Paes Ferreira/IFF Campus Macaé; 4. Apresentação dos resultados do projeto de 37 
aprimoramento da base de dados sobre usos da água na Região Hidrográfica VIII do 38 
Estado do Rio de Janeiro - Sr. Samuel Muylaert/INEA; 5. Plano Plurianual de 39 

Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 40 
2018-2021; 6. Calendário de reuniões do ano de 2018; 7. Metodologias para 41 

enquadramento dos corpos de água; 8. 8° Fórum Mundial da Água; 9. Assuntos gerais: 42 
a) Seleção pública de pessoal do CILSJ; b) XIX ENCOB 2017 – Aracaju/SE.  Foram 43 
feitas algumas alterações na pauta proposta, o terceiro item foi retirado para ser 44 
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apreciado em uma próxima reunião. Por solicitação do Sr. Rodolfo, foi acrescentado 45 
entre os itens seis e sete o item- Minuta de resolução acerca da pequena central de 46 
hidrelétrica em Macaé (PCH Macaé). Ficando assim a nova pauta: 1. Ata da reunião 47 

extraordinária do CBH Macaé do dia 19/05/2017; 2. Ata da reunião ordinária do 48 
CBH Macaé do dia 06/10/2017; 3. Apresentação dos resultados do projeto de 49 
aprimoramento da base de dados sobre usos da água na Região Hidrográfica VIII 50 
do Estado do Rio de Janeiro - Sr. Samuel Muylaert/INEA; 4. Plano Plurianual de 51 
Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período 52 

de 2018-2021; 5. Calendário de reuniões do ano de 2018; 6. Minuta de resolução 53 
acerca da Pequena Central de Hidrelétrica em Macaé (PCH Macaé); 7. 54 

Metodologias para enquadramento dos corpos de água; 8. 8° Fórum Mundial da 55 
Água; 9. Assuntos gerais: a) Seleção pública de pessoal do CILSJ; b) XIX ENCOB 56 
2017 – Aracaju/SE. O Sr. Rodolfo deu início à reunião apresentando a pauta proposta. 57 
Após as alterações serem concluídas o Sr. Rodolfo questionou aos presentes o 58 
recebimento da Minuta de Ata da reunião extraordinária do CBH Macaé do dia 19 de 59 

maio, confirmado o recebimento seguiram para o primeiro item da pauta, sem 60 
nenhuma manifestação a Ata foi aprovada e deu-se segmento a reunião. O segundo 61 

item da pauta, referente à reunião Ordinária do CBH Macaé do dia 06 de outubro, foi 62 
aprovada sem nenhuma objeção, deu-se então segmento ao terceiro item onde a equipe 63 
do INEA formada pelo, Sr. Samuel Muylaert, Sra. Bruna Loureiro, Sra. Ana Carolina 64 

Lima e Sr. Pedro Paulo Moura, conduziram a apresentação intitulada “Apresentação dos 65 
resultados do projeto de aprimoramento da base de dados sobre usos da água na Região 66 

Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro realizado pelo INEA”. Esse projeto 67 

consiste no refinamento dos dados ao uso da água e ampliação dos cadastros dos 68 

usuários. O Sr. Samuel propôs a realização de uma oficina de capacitação CNARH 40, 69 
para este comitê. A data ficou de ser confirmada com os membros. O Sr. Samuel 70 

explicou sobre o presente trabalho, em seguida passou a palavra para as Sras. Bruna e 71 
Ana Carolina onde deram prosseguimento na apresentação. Com a conclusão da 72 
apresentação deu-se segmento ao quarto item da pauta, onde foi discutido o Plano 73 

Plurianual (PPA) de investimentos da região hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras 74 
para o período de 2018-2021. A palavra foi passada para o Sr. Artur Andrade para fazer 75 
a explicação detalhada do levantamento de todo o montante aprovado pra o período 76 

anterior e do saldo remanescente. Para isso, foi levado em consideração o PPA anterior, 77 
bem como os projetos em andamento e, portanto, com orçamento comprometido, 78 
consistindo em um somatório de R$ 10 milhões. Desse total, R$ 3,5 milhões estão 79 

aplicados, sobrando um total de R$ 6,5 milhões de saldo. A Sra. Adriana Saad sugeriu 80 

algumas alterações na planilha apresentada, como a manutenção da Plataforma SIG, e o 81 
Sr. Rodolfo sugeriu que o montante indicado para enquadramento de águas superficiais 82 
fosse direcionado apenas para o ano de 2018, já que uma vez feito, os próximos anos 83 

não aportaria mais gastos para esse fim. A verba foi realocada para outros pontos da 84 
proposta, como a manutenção do geoprocessamento da RH VIII, com reajuste de R$ 40 85 

mil reais para R$70 mil reais. A Sra. Alda Maria sugeriu demanda para a área de 86 
turismo, sendo assim acrescentado o item 11 na proposta consolidada para o PPA 2018-87 
2021, com o tema: Ordenamento do turismo, tendo investimento de R$ 400 mil até o 88 
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ano de 2021. A Sra. Maria Inês sugeriu um orçamento de R$ 600 mil na parte de 89 
cadastro de usuários e outorga de direito de uso, já que o mesmo futuramente irá trazer 90 
retornos financeiros ao comitê, juntamente com o orçamento de R$ 200 mil ao 91 
Programa Produtor de Água (PPA). Foi ainda reajustado o investimento na parte de 92 

saneamento das áreas urbanas, bem como no inventário e proteção participativa de 93 
nascentes, efetivadas as mudanças sugeridas e não havendo objeção a planilha foi 94 
aprovada ficando assim, as Propostas consolidadas para o PPA 2018-2021: 1-95 
Investimento em saneamento nas áreas urbanas, mantendo um investimento de R$ 580 96 
mil reais (quinhentos e oitenta mil reais) entre o período de 2018 a 2021, totalizando 97 

R$2.320.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte mil reais). 2-Custeio da entidade 98 

delegatária (Cumprimento das metas do contrato de gestão), tendo investimento de: R$ 99 

260 mil reais (duzentos e sessenta mil reais) no ano de 2018, R$ 296.920,00 (duzentos e 100 
noventa e seis mil, novecentos e vinte reais) no ano de 2019, R$ 339.082,64 (trezentos e 101 
trinta e nove mil, oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) no ano de 2020 e R$ 102 
387.232,37 (trezentos e oitenta sete mil, duzentos trinta e dois reais e trinta e sete 103 

centavos) no ano de 2021, totalizando um valor de R$ 1.283.235,01 (um milhão, 104 
duzentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e um centavo). 3-Rede de 105 

monitoramento de Recursos Hídricos e Alerta de cheias, tendo investimento de: R$ 200 106 
mil reais (duzentos mil reais) entre o período de 2018 a 2021, totalizado em R$ 800 mil 107 
reais (oitocentos mil reais). 4-Manutenção da plataforma de geoprocessamento da RH 108 

VIII do estado do Rio de Janeiro, tendo investimento de R$ 70 mil reais (setenta mil 109 
reais) entre o período de 2018 a 2021, totalizando R$ 280 mil reais (duzentos e oitenta 110 

mil reais). 5-Fomento à regularização ambiental de propriedades rurais- boas práticas e 111 

acompanhamento dos efeitos dos pagamentos por serviços ambientais: Programa 112 

Produtor de Água- PSA, tendo investimento de: R$ 200 mil reais (duzentos mil reais) 113 
entre o período de 2018 a 2021, totalizando em R$ 800 mil reais (oitocentos mil reais) 114 

entre o período de 2018 a 2021. 6-Inventário e proteção participativa de nascentes tendo 115 
investimento de: R$ 109.059,78 (cento e nove mil, cinquenta e nove reais e setenta e 116 
oito centavos) no ano de 2018, R$ 109.056,00 (cento e nove mil e cinquenta e seis reais) 117 

no período de 2019 a 2021, totalizando um valor de R$ 436.227,78 (quatrocentos e 118 
trinta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). 7-Identificação e 119 
restauração de Áreas de Preservação Permanente (APP) e recuperação de áreas 120 

degradadas tendo investimento de: R$ 100 mil reais (cem mil reais) entre os períodos de 121 
2018 a 2021 totalizando R$ 400 mil reais (quatrocentos mil reais). 8-Programa 122 
estratégico de comunicação e mobilização social tendo investimento de: R$ 300 mil 123 

reais (trezentos mil reais) no período de 2018 a 2021, totalizando em R$ 1.200.000,00 124 

(um milhão, duzentos mil reais). 9-Educação ambiental- EA, tendo investimento de: R$ 125 
200 mil reais (duzentos mil reais) entre o período de 2018 a 2021, totalizando em R$ 126 
800 mil reais (oitocentos mil reais). 10-Enquadramento das águas superficiais, tendo 127 

investimento de: R$ 160 mil reais (cento e sessenta mil reais) somente no ano de 2018. 128 
11-Ordenamento do turismo, tendo investimento de: R$ 200 mil reais (duzentos mil 129 

reais) no ano de 2018 e R$ 100 mil reais (cem mil reais) no período de 2019 e 2020, 130 
totalizando em R$ 400 mil reais (quatrocentos mil reais). 12-Cadastro de usuários de 131 
água, outorga de direito de uso, tendo investimento de R$ 600 mil reais (seiscentos mil 132 
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reais) somente no ano de 2018. Tendo um investimento total de R$ 2.979.059,78 (dois 133 
milhões, novecentos e setenta e nove mil, cinquenta e nove reais e setenta e oito 134 
centavos) no ano de 2018; R$ 2.155.976,00 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco 135 
mil, novecentos e setenta e seis reais) no ano de 2019; R$ 2.198.138,64 (dois milhões, 136 

cento e noventa e oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) no ano 137 
de 2020 e R$ 2.146.288,37 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta 138 
e oito reais e trinta e sete centavos), tendo um somatório final de R$ 9.479.462,79 (nove 139 
milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta 140 
e nove centavos). Deu-se segmento ao quinto item da pauta, referente ao calendário de 141 

reuniões do ano de 2018. De acordo com o calendário as reuniões das câmaras técnicas 142 

serão realizadas cerca de vinte dias antes das reuniões ordinárias, Sr. Rodolfo citou que 143 

a CTIL provocou oficialmente a não ocorrência anterior à reunião plenária a reunião da 144 
CTIL, o mesmo esclareceu por e-mail a não convocação oficial a reunião da câmara 145 
técnica devido à data ter caído na semana do ENCOB. Adicionou que sempre estará 146 
presente nas reuniões das câmaras técnicas, para de forma cooperativa criar as 147 

deliberações para que sejam prontamente acatadas nas reuniões ordinárias. Foi também 148 
levantado uma maior convocação de reuniões extraordinárias, eventos e mobilização 149 

social, o Sr. Rodolfo esclareceu que as reuniões extraordinárias devem ser convocadas 150 
pelos coordenadores de Câmara Técnica, sempre que achar necessário, não precisando 151 
de sua autorização. Não tendo mais nenhuma objeção por parte dos presentes foi 152 

aprovado o calendário que ficou assim definido: As reuniões da Câmara Técnica e a 153 
Diretoria Colegiada ocorrem no mesmo dia sendo eles: 02 (dois) de fevereiro de 2018, 154 

11 (onze) de maio de 2018, 10 (dez) de agosto de 2018 e 09 (nove) de novembro de 155 

2018. As reuniões ordinárias da Plenária ocorrem nos dias: 23 (vinte e três) de fevereiro 156 

de 2018, 25 (vinte e cinco) de maio de 2018, 31 (trinta e um) de agosto de 2018 e no dia 157 
30 (trinta) de novembro de 2018. Deu-se segmento a apresentação dos pontos da pauta, 158 

o sétimo item da pauta foi retirado a pedido da Sra. Maria Inês por falta de tempo, 159 
sendo apresentado em uma reunião posterior, passando para o próximo item da pauta. 160 
Sobre o oitavo item referente ao 8° Fórum Mundial da Água, o Sr. Rodolfo passou a 161 

palavra para a Sra. Maria Inês, que apresentou algumas informações sobre os 162 
procedimentos para a participação do evento, informando a impossibilidade de membros 163 
do Comitê participarem da plenária, composta por delegados representantes de nação. 164 

Ainda ressaltou sobre a taxa de entrada de € 350 euros para adentrar na vila cidadã. De 165 
acordo com a Sra. Maria Inês, como pesquisadora e professora que defende a não 166 
comotização da água, opinou pela não participação no Fórum e que se for possível 167 

enviar membros do Comitê a Brasília, que seja para participação alternativa (como o 168 

Fórum Alternativo da Água, que está sendo organizado pra ocorrer ao mesmo tempo 169 
que o Fórum mundial). Ressaltou que acha importante que vá uma delegação que tenha 170 
feito a metodologia, ou seja, obter os indicativos da nossa região nos coletivos para a 171 

discussão da água. Findando sua apresentação, voltou a palavra ao Sr. Rodolfo, onde 172 
salientou os pontos abordados, o primeiro sendo um parecer unanime da parte do 173 

Comitê em relação a não enviar um representante para o evento do fórum mundial da 174 
água, o segundo proferindo que a AGEVAP procurou o CILSJ para que pudéssemos 175 
apoiar financeiramente o evento, com um montante de R$ 5 mil reais tendo o seu 176 
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logotipo nos estandes. Com uma opinião unanime, afirmaram o posicionamento 177 
contrário ao financiamento do estande No Fórum Oficial. O terceiro ponto será 178 
encaminhado à câmara técnica para posicionamento sendo discutida na próxima 179 
plenária. Com o termino do oitavo item retornou-se ao sexto item que se refere à 180 

Pequena Central de Hidrelétrica - PCH Macaé, que antes tinha sido pulado.  O Sr. 181 
Rodolfo iniciou o assunto falando da audiência pública que iria ocorrer no dia 11 de 182 
dezembro referente a uma barragem existente no Rio São Pedro, onde a Central de 183 
Hidrelétrica, que não está sendo utilizada atualmente. Ressaltou que não será uma nova 184 
construção e sim uma reforma na já existente. O Sr. Rodolfo citou que irá participar da 185 

audiência, somente como ouvinte e não como membro do comitê. Falou sobre um 186 

processo onde a proprietária de uma área localizada em Macaé, não concordou com que 187 

a empresa entrasse em seu terreno e realizassem o levantamento de dados primários para 188 
posteriormente fazer a perfuração e instalação de uma PCH no local. A empresa entrou 189 
com um processo judicial pra que pudessem começar a realizar os estudos, assim sendo, 190 
a proprietária entrou em contato com o Sr. Rodolfo pedindo ajuda, para que de um 191 

forma legal, o Comitê para que a empresa não possa explorar sua área. Para melhor 192 
entendimento o Sr. Rodolfo passou a palavra para o Sr. Victor para explicar melhor a 193 

situação. Pelo estudo a ser feito dentro de uma área privada, a empresa QUANTA 194 
Geração S.A entrou com um processo judicial para que pudessem iniciar os estudos. Em 195 
primeira estancia o Juiz concedeu uma liminar aprovando o início do levantamento dos 196 

dados, sendo assim o advogado da proprietária entrou com um recurso para poder 197 
suspender essa liminar. Não tendo um resultado definido, sendo que num primeiro 198 

momento, está sendo favorável manter essa decisão de primeira estancia, o advogado 199 

propôs que o Comitê entrasse como “amigo da corte”, para isso foi pedindo uma 200 

habilitação para que o comitê entre nesse processo tendo o papel de auxiliar, para que 201 
assim se tenha no final uma decisão justa. O Sr. Magno declarou se abster da discussão 202 

pois é representante do INEA, órgão que concede as licenças e outorgas. Mais nada a 203 
ser objetivado em relação ao posicionamento referente à minuta de resolução acerca do 204 
PCH, foi aprovada pelos membros da plenária. A mesma foi manifestando-se contrária a 205 

operação e construção de PCH na RH-VIII sem que haja anuência prévia desse comitê. 206 
Deu-se segmento ao nono item da pauta, referente aos assuntos gerais, o Sr. Rodolfo 207 
falou brevemente sobre duas empresas com interesse em obter a outorga de uso da água 208 

do Rio São Pedro. O Sr. Rodolfo, disse que se negou de antemão, frisando não poder 209 
apoiar um empreendimento somente porque ele vai direcionar recursos à região. Sugeriu 210 
também um melhor investimento na bacia de São Pedro, pois o lado direito da bacia está 211 

totalmente negligenciado pelo Comitê, devendo-se olhar para a bacia como um todo. O 212 

Sr. Rodolfo passou a palavra para os integrantes do Consorcio Lagos São João para os 213 
informes gerais. A Sra. Adriana fez uma breve apresentação dos novos contratados da 214 
seleção pública: Sra. Mariana, Sra. Marianna e Sr. Thiago. Falou ainda sobre as 215 

licitações dos projetos do Comitê, que estão sendo analisados pelo setor jurídico. 216 
Informou que os editais liberados estão sendo colocados em um jornal de grande porte, 217 

sendo ele o jornal O Dia, de circulação estadual, tendo assim mais transparência. 218 
Passada essa informação seguiu-se para o próximo ponto em relação ao XIX ENCOB, a 219 
Sra. Virginia ressaltou sobre dois pontos. Primeiramente, sobre a importância do 220 
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encontro para a localização onde estavam ocorrendo os encontros dos Comitês de 221 
Bacias, de difícil acesso, exemplificando o local onde ocorreu o ultimo ENCOB 222 
(Prodigy Resort - Aracajú-SE), onde não era possível chegar com transporte público e 223 
também não havia algum estabelecimento onde se pudesse fazer um lanche que não 224 

fosse muito caro. Ainda salientou que após o encontro da sociedade civil os integrantes 225 
do fórum catarinense a procuraram dizendo que o encontro do ano que vem seria 226 
realizado em um local mais distante e elitizado. Sra. Julia pediu a palavra, chamando 227 
atenção para as necessidades de realizar as reuniões de plenária em diversos lugares, 228 
para maior participação da população. Sr. Rodolfo ressaltou ser válido esse destaque, 229 

mas acrescentou que primeiramente deve-se pensar em auxiliar o acesso aos membros 230 

do Comitê, pois as reuniões ficam inválidas sem a participação dos membros, ainda que 231 

com convidados em grande número. Por fim salientou a questão de reflorestamento, que 232 
é uma demanda importante, mas citou o exemplo de dificuldade em ampliar os recursos 233 
do Comitê em áreas privadas, e solicitou que os membros penem sobre formas de se 234 
realizar o reflorestamento na região. Nada mais havendo a tratar, à presente ata foi 235 

lavrada por mim, Mariana Miki Fukushima, assinada pelo Diretor Presidente do CBH 236 
Macaé, Sr. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e por quem mais desejar. 237 

DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO 

 

RODOLFO DOS SANTOS COUTINHO COIMBRA 

Diretor Presidente do CBH Macaé 

 

 

ATA aprovada na Reunião Ordinária de Plenária do dia 02 de março de 2018 


