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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 9:50min 

DATA: 03/10/2022 

 

Pauta da Reunião: 

1 - EIA RIMA da PCH Macaé; 

2 - Informes sobre o Programa de PSA e Boas Práticas; 

3 - Informes sobre enquadramento; e 

4 - Setorização da planilha do OGA e definição de prazo. 

 

Inversão de Pauta  

1. EIA RIMA da PCH Macaé;  

2. Setorização da planilha do OGA e definição de prazo; 

3. Informes sobre enquadramento; 

4. Informes sobre o Programa de PSA e Boas Práticas. 

 

Presentes:  

Maria Inês (IFF-Macaé); Affonso Henrique (EMATER); Katia Albuquerque (Bioacqua); Juliana 

Gomes (SAAE-RO); Evelyn Raposo (PMM); Thayná Fernandes (Associação Raízes); Maria Inês 

(IFF-Macaé); Hallison Marques (CEDAE); Raphaela Ferreira (Marlin Azul Energia); Otávio 

Martins (BRK Ambiental); José Carramenha (TEPOR); Gleidson Magalhães (Petrobrás Cabiúnas); 

Mauro Calixto (Vale Azul Energia). 

 

Ouvintes:  

Hiego Felipe (CILSJ); Alice Azevedo (CILSJ); Adriana Saad (CILSJ), Fernanda Hissa (CILSJ), 

Thiérs (Arayara); Valbert (Águas de Nova Friburgo); Leonardo Machado (SOS Praia do Pecado); 

Camile Fonseca (SOS Praia do Pecado); Jolnnye Abrahão (PMRO); Elisangela Sossai (PMM); 

Alcino Fernandes de Souza (SAAE-RO); Adiane Oliveira (PMRO); Aparecida Vargas 

(ABRAGEL); Rodrigo Campos (SECNA).   

 

Reunião: 

http://www.cbhmacae.eco.br/
http://www.cilsj.org.br/


  

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 

Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  

www.cbhmacae.eco.br | www.cilsj.org.br 

Iniciada a reunião, a Sra. Maria Inês esclareceu aos membros sobre o apontamento feito em 

plenária sobre a Resolução CBH Macaé n° 79/2017 que dispõe sobre a manifestação contrária do 

CBH Macaé e das Ostras às construções de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) na Região 

Hidrográfica VIII do estado do Rio de Janeiro. Explicitou que essa resolução está em vigor até ser 

elaborada uma nova resolução que trata de empreendimentos deste tipo, reforçando que a instalação 

de empreendimentos deste porte precisam da anuência do CBH Macaé, conforme delibera a citada 

resolução. Em seguida, iniciou o primeiro ponto de pauta, contextualizando aos demais membros 

sobre as questões relacionadas à instalação de PCHs na Bacia Hidrográfica do Rio Macaé. Solicitou 

ao CILSJ que os membros da equipe técnica se debruçassem sobre o documento de Estudo de 

Impactos Ambientais da PCH, com vistas à atualizar o parecer técnico elaborado em 2019/2020, 

para ser apresentado na CTIG. 

A Sra. Maria Inês solicitou a inversão dos pontos de pauta, da seguinte forma:  

2. Setorização da planilha do OGA e definição de prazo; 

3. Informes sobre enquadramento; 

4. Informes sobre o Programa de PSA e Boas Práticas. 

Desta forma, prosseguindo para o segundo ponto de pauta, a Sra. Maria Inês explicou aos 

demais sobre a planilha dos Observatório das Águas, relembrando que foi encaminhado para a 

Diretoria Colegiada preencher os indicadores. Alguns membros foram totalmente contrários à ideia, 

ressaltou que a proposta da DC foi a setorização da planilha, de acordo com o conhecimento técnico 

de cada câmara técnica do CBH. Reforçou que foi um compromisso que o Comitê assumiu e da 

importância de cumpri-lo. 

A Sr. Alice deu seguimento apresentando o panorama da atual do preenchimento da planilha 

e apresentou a proposta de divisão, na qual a “Dimensão Legal Institucional”, que possui 6 

indicadores e nenhum deles foi preenchido, fica como responsabilidade da Câmara Técnica 

Institucional Legal; a “Dimensão Capacidades Estatais”, que possui 11 indicadores, com 3 deles 

preenchidos, fica a cargo do Consórcio Intermunicipal Lagos São João; a “Dimensão Instrumentos 

de Gestão”, com 18 indicadores, sendo 5 preenchidos, de responsabilidade da Câmara Técnica de 

Instrumentos de Gestão; a “Dimensão Interação Estado-Sociedade”, que possui 13 indicadores a 

preencher, estando a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação responsável por essa 

dimensão e, por último, a “Dimensão Relações Intergovernamentais”, que possui 7 indicadores a 
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preencher, ficando a cargo da Diretoria Colegiada em conjunto ao Grupo de Acompanhamento do 

Contrato de Gestão. A proposta de prazo para finalização e apresentação na CTIG é 21 de novembro 

de 2022. Todos de acordo. Ficaram aprovados a metodologia de setorização da planilha e os prazos 

apresentados. A Sra. Maria Inês solicitou o envio da a planilha na sua ultima versão, com as abas 

separadas, para os coordenadores das câmaras técnicas. 

Prosseguindo para o terceiro ponto de pauta, informes sobre o enquadramento, a Sra. Alice 

contextualizou aos membros sobre as comunicações realizadas referente ao enquadramento, estando 

os ofícios convite aguardando a aprovação da Presidência do CBH Macaé, para dar andamento ao 

agendamento das oficinas do saber político faltantes. A Sra. Maria Inês solicitou que o ofício aos 

representantes do executivo fosse já encaminhado, tendo em vista que não houve alteração. 

Prosseguindo para o quarto ponto de pauta, a Sra. Maria Inês realizou os informes sobre o 

andamento das reuniões e da avaliação dos produtos do Programa PSA e Boas Práticas, convidou 

os demais membros a integrarem o GT-PSA, a fim de aprimorar a qualidade técnica dos produtos 

entregues. Informou que a expectativa para efetivar o Pagamento por Serviços Ambientais estava 

prevista para o segundo semestre de 2023. A Sra. Alice complementou, informando que a reunião 

para atualizar a resolução referente ao Programa PSA e Boas Práticas aconteceria no dia 4 de 

setembro de 2022. A Sra. Maria Inês solicitou que o link para essa reunião fosse encaminhado no 

grupo do whatsapp do CBH Macaé e GT-PSA. O Sr. Rodrigo Campos (CECNA) solicitou sua 

participação no GT-PSA e que seu número fosse incluído no grupo do whatsapp do GT-PSA e CBH 

Macaé. O Sr. Thiérs também solicitou a inclusão de seu número no grupo do whatsapp do CBH 

Macaé. 

Nada mais a tratar, a Sra. Maria Inês agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

Relatório aprovado em: 04/01⁄2022. 

 

 

 

______________________________ 

MARIA INÊS PAES FERREIRA 

(COORDENADORA DA CTIG)_ 
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