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            Um total de 107 pessoas assinou o livro de presença da mesa-redonda “Gestão pública, infraes-
trutura e royalties na cidade de Macaé”, realizada dia 16/04/19, no Colégio Estadual Matias Neto. Em 
razão de a presença (quantitativa e qualitativa) do público ter sido bastante comemorada pelo Núcleo 
de Vigília Cidadã (NVC) local, seus membros decidiram dedicar esta última edição do boletim Rede 
Territórios do Petróleo – Macaé à apresentação de um panorama desta mesa-redonda desde a sua 
concepção até a avaliação. 
            A organização do evento iniciou-se ainda durante as reuniões ordinárias do NVC, quando os inte-
grantes definiram conjuntamente cada passo a ser dado. Júlia Martins Rocha, integrante do NVC, des-
taca a importância da organização coletiva para se tocar qualquer atividade ou projeto: 
          — Tomar decisões, escolher o tema e os convidados que comporão a mesa, o local, bem como 
as estratégias de divulgação demandam comprometimento dos envolvidos. Imaginar que uma única 
pessoa consiga é quase que uma ideia longe da realidade. 
         Para Júlia, a preparação do evento, ao longo dos últimos meses, trouxe ganhos tanto para os 
membros como para a comunidade:

http://www.territoriosdopetroleo.eco.br/
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Visão geral do público presente à mesa-redonda realizada no Colégio Estadual Matias Neto.
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          — O contato com a organização e seu desenrolar, desde a escolha do tema, realizada de forma 
democrática, proporcionou trocas sobre como podemos atuar de forma qualificada e desenvolver o 
controle social dos recursos oriundos dos royalties e participações especiais em Macaé.
            As expectativas do grupo não eram pequenas, e sua satisfação dependia também do comporta-
mento dos debatedores convidados: 
            — Logicamente, o evento deve se propor a ter a linguagem o mais acessível possível às pessoas 
com diferentes capacidades de compreensão. Assim, através dos discursos, os presentes podem 
trocar experiências e informações que contribuam para ampliar as visões e impulsionar atuações em 
diferentes espaços da cidade — opinou Júlia. 
         Durante o período que antecedeu a realização do evento, a divulgação ocorreu a pleno vapor, 
através de cartazes, faixas, carro de som, participação em reuniões, distribuição de cartas-convite 
para autoridades, distribuição de panfletos e divulgação massiva nas diversas redes sociais. Essa 
dedicação rendeu uma boa presença de público, como destaca Pedro Paulo Nunes Pimentel, outro 
integrante do NVC:
            — Hoje o NVC de Macaé conseguiu fazer um evento com lotação máxima do espaço disponibili-
zado e com a presença diversificada de acadêmicos de Biologia, Direito, Engenharia; estudantes 
secundaristas, professores, assentados da reforma agrária, representante do Poder Legislativo 
municipal, empresários da região, líderes comunitários, outros membros de projetos de educação 
ambiental, entre outros cidadãos.
          

A Lyra dos Conspiradores até hoje abriga alunos que aprendem a tocar instrumentos de sopro, 
teclas e corda.
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        Mediada pela educadora socioambiental Jéssica Mulinari, que compõe a equipe do Espaço de 
Interpretação de Rio das Ostras durante a fase II do projeto Territórios do Petróleo, a mesa reuniu 
três debatedores. Rúben Pereira, membro do NVC local, é o guardião do acervo do professor Antônio 
Alvarez Parada, memorialista de Macaé. Gustavo Smiderle, doutor em Sociologia Política, atua na 
área de pesquisa do projeto Territórios, com estudos sobre as rendas petrolíferas municipais. E Nilo 
Azevedo é professor associado da Uenf (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), 
atuando na graduação em Administração Pública bem como no mestrado e no doutorado em Socio-
logia Política. O início se deu com as palavras de cada um dos debatedores. Posteriormente, abriu-se 
o debate, e a plateia pôde expressar suas perguntas, anseios e reflexões para uma discussão conjun-
ta com os debatedores.

Jéssica Mulinari, mediadora, e os debatedores Rúben Pereira, Nilo Azevedo e Gustavo Smiderle.
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            Neste contexto, foram tiradas muitas dúvidas sobre a aplicabilidade dos royalties, sua distribui-
ção, importância e valores reais. Além disso, houve muitos esclarecimentos sobre como a máquina 
pública funciona na realidade. Debateram-se ainda, entre outras, questões pertinentes ao desenho 
orçamentário do município. Ademais, o debate foi permeado por muitas reflexões sobre a situação 
atual do município e sua história.
          Ao final, o público foi convidado a avaliar a mesa-redonda como um todo, incluindo o tempo e 
as condições do local. Também os integrantes do NVC fizeram uma avaliação, que pode ser sintetiza-
da na fala de Marilúcia  Aparecida Soares:
         — Confesso que a princípio fiquei um pouco apreensiva. Mas, ao ver a interação da mesa e do 
povo presente, comecei a ter certeza de que a escolha do tema foi perfeita! Quem reside em Macaé 
sabe muito bem do que se trata. E os recursos dos royalties foram bem debatidos pelo pessoal — 
afirma Marilúcia, que é integrante do NVC desde a fase I do projeto Territórios do Petróleo e hoje atua 
como agente de mobilização. 
          Feita a avaliação, fica a expectativa de que esses frutos se perpetuem e que a cidade prossiga 
a ser debatida pelos seus cidadãos.

Momento de avaliação do evento pelo público.


