
 

ATA DE REUNIÃO EXTAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE 1 

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

doze de dezembro de dois mil e dezesseis no Centro de Vivência da Reserva 3 

Biológica União, localizada na Rodovia BR 101, Km 185, Rocha Leão, Rio das 4 

Ostras/RJ. Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 5 

nove horas em primeira convocação e às nove horas e trinta minutos em segunda 6 

convocação, deu-se início a Reunião Extaordinária da Plenária do Comitê de Bacia 7 

Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé), com a seguinte relação de 8 

presença: Affonso Henrique de Albuquerque Junior, representante da EMATER-RIO 9 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro); 10 

Magno Grativol Peixoto, representante do INEA (Instituto Estadual do Ambiente) – 11 

Superintendência Macaé; Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra, representante da 12 

Prefeitura Municipal de Macaé; Patrícia Carmona, representante do Grupo de Defesa 13 

Ecológica Pequena Semente; Bruno Szuchmacher, representante suplente do Grupo 14 

de Defesa Ecológica Pequena Semente; Marcia Trindade Jardim, representante da 15 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras; Aurea Pinheiro Rocha, representante da 16 

Associação de Apoio ao Colégio Estadual José Martins da Costa; Ricardo Esteves 17 

Monteiro, representante suplente da Associação de Apoio ao Colégio Estadual José 18 

Martins da Costa; Ricardo Moni, representante  da Petróleo Brasileiro S.A. – 19 

Petrobrás; Maria Inês Paes Ferreira, representante do Instituto Federal Fluminense-20 

Campus Macaé; Luis Felipe Umbelino, representante suplente do Instituto Federal 21 

Fluminense-Campus Macaé; Katia Coelho, representante do Instituto Bioacqua de 22 

Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente; Mauricio Mussi Molisani, 23 

representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé; Nayara da 24 

Motta Stefanon, representante do NEA-BC (Núcleo de Educação Ambiental da Bacia 25 

de Campos); Eduardo Saboia de Abreu, representante da Usina Termoelétrica Mario 26 

Lago;  Whitson José da Costa Junior, representante do Instituto Chico Mendes de 27 

Bioconservação; Artur Silva Andrade, coordenador administrativo do CILSJ, 28 

Renivaldo de Guzzi, coordenador de núcleo do CILSJ – Escritório de Macaé; Sidney 29 

Porto Soares, assistente administrativo do CILSJ – Escritório de Lumiar-NF. 30 

Participaram como ouvintes Thiago J. S. Cardoso, Rhayane Cruz de Souza, Virginia 31 

V. B. Sá Rego, Raissa Dern, Saulo Januário e Fernanda Anchieta. A reunião foi 32 

presidida pelo Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr. Affonso Henrique de 33 

Albuquerque Junior. Foi apresentada a pauta da reunião, composta pelos seguintes 34 

itens: 1- Minuta de Resolução que altera o valor da cobrança pelo uso da água na RH 35 



 

VIII; 2 - Proposta de Inclusão no Inciso VIII, do Art. 13º do Regimento Interno do 36 

CBH Macaé; e 3 - Comissão do Contrato de Gestão. Iniciada a reunião, foi colocado 37 

em discussão o primeiro ponto de pauta, O Sr. Diretor Presidente, informou que a 38 

reunião estava prejudicada pois não foram enviadas as minutas em anexos com as 39 

propostas de alterações, informou também que o texto da pauta estava incorreto e que 40 

seria necessário à sua correção, informou ainda que o item 3 da pauta também estava 41 

comprometido pois um dos membros da Comissão estava ausente, sendo de 42 

competência da Plenária continuar ou não com a reunião. A Sra. Maria Inês, propôs 43 

que as resoluções fossem projetas e discutidas com os membros presentes, o que foi 44 

aceito pela Plenária. O Sr. Bruno, componente da Comissão do Contrato de Gestão, 45 

solicitou que o ponto de pauta 3 fosse mantido, pois gostaria de obter algumas 46 

informações. A solicitação foi aceita pela Plenária. A pauta foi corrigida e ficou assim 47 

estabelecida: 1 - Minuta de Resolução que altera o valor da cobrança pelo uso da água 48 

na RH VIII; 2 - Proposta de nova redação do artigo 43 do Regimento Interno do CBH 49 

Macaé; e 3 - Comissão do Contrato de Gestão. Iniciada a discussão, foi projetada a 50 

minuta da resolução, após leitura e substituição de alguns termos, correção de alguns 51 

pontos e esclarecimentos de algumas dúvidas relativas as fórmulas e valores de 52 

cobrança, foram apresentadas para definição da Plenária duas novas propostas de 53 

cobrança. Como proposta 01 (um) foi apresentado o reajuste e sugerida a equidade de 54 

valor de preço público unitário (PPU) de R$ 0,04 ( quatro centavos) entres as 55 

categorias de usuários, como proposta 02 (dois) foi apresentada o reajuste de 100% 56 

(cem por cento) no valor de preço público unitário (PPU) conforme a categoria do 57 

usuário, mantendo a fórmula de cálculo já utilizada.  Por sete votos a seis foi aceita a 58 

proposta 02 (dois) sendo a Resolução encaminha para apreciação e aprovação do 59 

CERHI-RJ. Foi colocado em discussão o ponto de pauta 02, entretanto conforme 60 

preconiza o Regimento Interno do Comitê não havia quórum suficiente para 61 

apreciação da matéria. O ponto de pauta 03 foi colocado em discussão, o Sr. Diretor 62 

Presidente, esclareceu que como não houve reunião da Comissão Avaliadora a 63 

discussão estava comprometida. O sr. Bruno pediu a palavra, afirmou que o 64 

contingenciamento ocorrido em 2015 ameaça a existencia do comitê. Afirmou que o 65 

contrato com a INEA obriga a disponibilidade até o dia 20 de Abril de cada ano o 66 

estudo analítico e as provisões dos recursos financeiro captados, provenientes dos 67 

recursos hidricos. Questionou então se essa planilha estava sendo disponibilizada e  68 

se os membros poderiam ter acesso. O sr. Artur, afirmou que é só entrar no site do  69 

INEA que os valores estarão disponíveis lá.  O sr. Bruno afirmou ainda que o  70 



 

contrato de gestão termina dia 28 de julho de 2017 e que se preocupa se o Comitê e o 71 

Consorcio irão se manter até o término do contrato, devido ao grande problema 72 

financeiro do Estado. Perguntou se acontecerá a prorrogação do contrato de gestão e 73 

se será disponibilizado recurso financeiro pelo INEA.  O sr. Artur explicou que a 74 

prorrogação pode ocorrer mediante indicação de continuidade da plenária, entretanto 75 

se o recurso será disponibilizado ele não sabe dizer. Perguntou ainda como está a 76 

situação do ex secretário do consórcio Mario Flávio, pois ele andou gastando dinheiro 77 

à revelia, perguntou se ele ainda tem alguma pendência com o consórcio. O sr. Artur 78 

respondeu que não, que estava tudo resolvido. O sr. Afonso interveio, afirmando que 79 

o consorcio tem as prefeituras consorciadas e empresas privadas que pagam uma 80 

contribuição para o consórcio, o que o mantém financeiramente. O sr. Bruno 81 

perguntou se  o Mario Flavio deixou a secretaria com algum problema, com alguma 82 

pendência. O sr. Artur respondeu que não há pendências. O sr. Afonso reafirmou 83 

dizendo que todas as pendências administrativas foram resolvidas e qualquer coisa 84 

errada será resolvida pela administração atual. O sr. Bruno disse que algo lhe chamou 85 

atenção, afirmou que a delegataria recebeu em 2014 R$ 330.000,00; recebeu em 2015 86 

R$ 363.000,00; em 2016 recebeu R$ 399.000,00 e em 2017 recebeu R$ 439.000,00. 87 

O sr. Artur disse que o consórcio não recebeu a parcela de 2017 e que este valor é 88 

apenas uma previsão de recebimento. O sr. Bruno então perguntou quanto existe para 89 

execução de projetos, o sr. Artur respondeu dizendo que iria disponibilizar o valor 90 

total. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi digitada por mim, 91 

Thiago Jefferson da Silva Cardoso e assinada pelo presidente da reunião, Sr. Affonso 92 

Henrique.  93 

Affonso Henrique Albuquerque Junior 

Diretor Presidente – CBH Macaé 


