1

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA

2

HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia vinte e

3

nove de abril dois mil e dezesseis na sede da APA Estadual de Macaé de Cima,

4

localizado na Rua Moacir K. Brust, número onze, Lumiar – Nova Friburgo/RJ. Ao

5

vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas em

6

primeira convocação e às nove horas e trinta minutos em segunda convocação, deu-

7

se início a Reunião Ordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios

8

Macaé e das Ostras (CBH Macaé), com a seguinte relação de presença: Affonso

9

Henrique de Albuquerque Junior, Vitor Naylor da Cunha, Rodolfo dos Santos

10

Coutinho Coimbra, Patrícia Carmona, Bruno Szuchmacher, Francisco Martins

11

Teixeira, Aurea Pinheiro Rocha, Cláudia Padilha, Maria Inês Paes Ferreira, Eduardo

12

Bini da Silva, Alda Maria de Oliveira, Philipe Lima Teixeira de Barros, Maycon

13

Nunes Luz Garcia, Fabio Oliveira dos Santos, Fabiana Reis, Rosilane Schumacher

14

Ornellas, Fabio B. (Petrobrás), Jorge Barcelos, Gil Cavalcanti, Renata V. de

15

Carvalho, Pedro Adnet Moura, Tom Adnet Moura, Artur S. Andrade, Rhayane Cruz

16

de Souza, Thiago J. S. Cardoso, Renivaldo de Guzzi, Sidney Porto Soares e Paulo

17

Guimarães. A reunião foi presidida pelo Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr.

18

Affonso Henrique de Albuquerque Junior, representante da Empresa de Assistência

19

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER RJ). Foi

20

apresentada a pauta da reunião, que após algumas inclusões, ficou composta pelos

21

seguintes itens: 1) Aprovação da ata da Reunião Plenária do dia 18/03/2016; 2)

22

Moção ao ECOB de fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de

23

Recursos Hídricos (SEGRHI) RJ; 3) Minuta da Resolução que complementa a

24

Resolução CBH-Macaé e das Ostras Nº 50/2014, de 01 de agosto de 2014; 4)

25

Criação do GT Águas Subterrâneas; 5) Criação do GT para análise do aumento no

26

valor da cobrança pelo uso da água e início da cobrança pelo lançamento de

27

efluentes; 6) Novo logo do CBH Macaé; 7) Controle de presença dos representantes

28

das organizações titulares e suplentes; 8) Indicação da instituição sem fins lucrativos

29

do CBH Macaé para representar o CBH em Termo de Cooperação Técnica para

30

desenvolver projetos e ações com a juventude da RH VIII e 9) Informes Gerais.

31

Inicialmente foi feita a observação que o item número seis da pauta, sobre a

32

proposta do novo logo do CBH Macaé, estava prejudicado, já que por motivo de

33

força maior, o proponente não pôde concluir o trabalho a tempo. No primeiro item

34

da pauta, sobre a aprovação da ata da Reunião Plenária ocorrida no dia dezoito de

35

março de dois mil e dezesseis, foi feita a solicitação do Sr. Affonso para que a lista

36

de presença das reuniões seja apresentada no início da ata e não ao final como

37

estava sendo feito. Sobre o terceiro item da pauta, para alocação do recurso aos

38

programas previstos no Plano Plurianual (PPA) a Sr.ª Renata Carvalho, do apoio aos

39

comitês do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) informou que o CBH Macaé

40

deverá na elaboração do próximo Plano Plurianual rever os repasses financeiros

41

previstos para Custeio da Entidade Delegatária, pois a GEÁGUA entende que há

42

uma expectativa de que no ano de dois mil e dezenove, o valor da compensação

43

financeira dos aproveitamentos hidrelétricos, repassado pelo INEA, não cubra o

44

valor esperado para custeio da Delegatária. O Sr. Affonso solicitou mais uma vez o

45

processo administrativo para avaliação pela Comissão de Acompanhamento do

46

Contrato de Gestão, composta pelo Sr. Affonso, Sr. Bruno Szuchmacher e pelo Sr.

47

Gil Cavalcanti. Continuando a tratar sobre o terceiro item da pauta, na Oficina de

48

Revisão do PPA, ocorrida no dia quinze de abril de dois mil e dezesseis, apenas

49

trinta por cento do recurso total no valor de oitocentos e treze mil quatrocentos e

50

oitenta e quatro reais e noventa e três centavos (R$ 813.484,93) teve proposta para

51

aplicação, pois não estava claro na ocasião qual a fonte real do recurso disponível.

52

Dos recursos destinados durante a Oficina, cento e sessenta mil reais (R$ 160.00,00)

53

foram destinados para Ordenamento do Turismo distribuídos nos anos de dois mil e

54

dezesseis e dois mil e dezessete (2016 e 2017), oitenta e quatro mil quarenta e cinco

55

reais e quarenta e oito centavos (R$ 84.045,48) foram destinados para Educação

56

Ambiental, também distribuído nos anos de dois mil e dezesseis e dois mil e

57

dezessete (2016 e 2017). Entretanto o valor total poderia ser utilizado para aplicação

58

já que não havia a necessidade de aplicação obrigatória de setenta por cento em

59

Saneamento. Então, o Sr. Rodolfo Coimbra, representante da Prefeitura Municipal

60

de Macaé, propôs que fosse destinado o valor de quatrocentos e onze mil reais (R$

61

411.000,00) no Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

62

distribuídos nos anos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete (2016 e 2017). O

63

Sr. Affonso propôs a aplicação de recurso para Reflorestamento no valor de cem mil

64

reais (R$ 100.000,00) distribuídos nos anos de dois mil e dezesseis e dois mil e

65

dezessete (2016 e 2017). O Sr. Bruno Szuchmacher, representante do Grupo de

66

Defesa Ecológica Pequena Semente, propôs aplicação de recursos em Educação

67

Ambiental. Assim o valor de cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e

68

quarenta e cinco centavos (R$ 58.439,45) foi somado ao previsto durante a Oficina

69

de Revisão do PPA e distribuído nos anos de dois mil e dezesseis e dois mil e

70

dezessete (2016 e 2017). As propostas para as aplicações dos recursos foram

71

aprovadas por unanimidade pela Plenária. A Sr.ª Adriana Saad, Secretária Executiva

72

do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), informou que devido à falta

73

de repasse dos recursos financeiros à Delegatária, estão comprometidas as

74

realizações das reuniões do CBH Macaé previstas para o segundo semestre de dois

75

mil e dezesseis. Diante do exposto pela Sr.ª Adriana, o Sr. Affonso propôs que fosse

76

aprovada em Plenária uma Moção ao ECOB de fortalecimento do SEGRHI RJ.

77

Sobre a criação do Grupo de Trabalho (GT) de Águas Subterrâneas, foi apresentada

78

a proposta para as atribuições do GT e formada a seguinte composição: Instituto

79

Bioacqua de Promoção de Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio

80

Ambiente, INEA, Prefeitura Municipal de Macaé, Universidade Federal do Rio de

81

Janeiro (UFRJ), Petrobrás e o Núcleo de Educação Ambiental Bacia de Campos

82

(NEA-BC). A Plenária aprovou a criação do GT e deverá ser elaborada a Minuta de

83

Resolução pela Câmara Técnica Institucional Legal (CTIL) para efetivar a criação.

84

Sobre o quinto item da pauta, a respeito da criação do GT para análise do aumento

85

no valor da cobrança pelo uso da água e início da cobrança pelo lançamento de

86

efluentes, os representantes das seguintes instituições se inscreveram para fazer

87

parte da composição: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de

88

Janeiro (EMATER Rio), INEA, Instituto BIOACQUA, Prefeitura Municipal de

89

Macaé e Instituto Federal Fluminense. As seguintes instituições foram colocadas

90

como convidadas pela Plenária para comporem o GT: Petrobrás, Prefeitura

91

Municipal de Rio das Ostras e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

92

(FIRJAN). O acompanhamento da presença dos membros do CBH Macaé, item sete

93

da pauta, foi analisado para verificar a participação dos representantes das

94

instituições que compõem o Comitê. Com base na participação das instituições, a

95

Plenária decidiu pela substituição do Instituto Socioambiental Serra do Mar pelo

96

Núcleo de Educação Ambiental Bacia de Campos (NEA-BC) na vaga de Instituição

97

Titular da Plenária do CBH Macaé, ficando o Instituto Socioambiental Serra do Mar

98

como Instituição Suplente. O item oito da pauta, sobre indicação da instituição para

99

representar o CBH em Termo de Cooperação Técnica para desenvolver projetos e

100

ações com a juventude, foi prejudicado devido à falta de informações mais

101

detalhadas sobre a proposta. No item nove da pauta, sobre informes gerais, o Sr.

102

Jorge Barcelo agradeceu o apoio do CBH Macaé pela realização da barragem de

103

areia para proteção da Lagoa de Imboassica. Falou também que foi convidado pela

104

Sr.ª Márcia Jardim, representante da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, para

105

assumir a Coordenadoria da CTLAZOC. A Sr.ª Maria Inês Ferreira, representante

106

do Instituto Federal Fluminense (IFF), membro da Diretoria do CBH Macaé,

107

comentou que na próxima reunião da CTLAZOC os membros desta Câmara Técnica

108

(CT) deverão formalizar a indicação do Sr. Jorge Barcello, pois compete a Câmaras

109

Técnica escolher seu Coordenador. Entretanto pôs em votação a indicação da

110

Plenária para que o Sr. Jorge assuma a Coordenadoria da CTLAZOC. A indicação

111

foi aprovada por unanimidade e será levada à CT. A Sr.ª Maria Inês informou que

112

será realizado nos dias 27,28 e 29 de setembro o Seminário Regional sobre Gestão

113

de Recursos Hídricos (SRHIDRO), promovido pelo IFF em Macaé. Professores

114

interessados em realizar minicursos poderão enviar propostas de temáticas por e-

115

mail. Sobre o segundo item da pauta, a respeito da Moção ao ECOB de

116

fortalecimento ao SEGRHI, foi posto em análise a proposta da Moção e após

117

algumas modificações no texto o documento foi aprovado por unanimidade pela

118

Plenária. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por

119

mim, Sidney Soares, Assistente Administrativo do Consórcio Intermunicipal Lagos

120

São João (CILSJ), pelo presidente da reunião, Sr. Affonso Henrique e por quem

121

mais desejar.

Affonso Henrique Albuquerque Junior
Diretor Presidente – CBH Macaé

Sidney Porto Soares
Assistente Administrativo - CILSJ

