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ATA  DE  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  PLENÁRIA  DO  COMITÊ  DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia vinte de abril de 2 

dois mil e vinte por videoconferência. Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte às 3 

dez horas em primeira convocação e dez horas e trinta minutos em segunda convocação, 4 

deu-se início a Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos 5 

Rios Macaé e das Ostras com a seguinte relação de presença: Rodolfo dos Santos Coutinho 6 

Coimbra e Evelyn Raposo, representantes da Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Juliana 7 

Gomes, representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras (SAAE-8 

RO); Leideane Freire da Silva, representante da Associação de Moradores e Amigos de 9 

Lumiar (AMA Lumiar); Virgínia Villas Boas Sá Rego, representante da Associação de 10 

Moradores e Amigos de São Pedro da Serra (AMASPS); Gabriel Lessa Anthero, 11 

representante da Associação Raízes; Hallison Marques, representante da Companhia  12 

(PMRO), Affonso Henrique de Albuquerque, representante da EMATER-RIO; Francisco 13 

Martins, representante a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ - Campus Macaé); 14 

Katia Regina Albuquerque, representante da BIOACQUA; Ouvintes: Marianna Cavalcante 15 

(CILSJ); Adriana Saad (CILSJ); Thomas Baggio (CILSJ); Guilherme Botelho (CILSJ); 16 

Vanessa Rangel (CILSJ); Luiz Gomes (CREA-RJ); Claudia Magalhães (CILSJ); Thiago J S 17 

Cardoso  (CILSJ).  A  reunião  foi  presidida  pelo  Diretor-Presidente  do  CBH  Macaé, sr. 18 

Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e foi composta de seguinte pauta: 1) Aprovação de 19 

minuta de Resolução que aprova a realização de reuniões on-line no CBHMO; 2) 20 

Apresentação da situação financeira do CILSJ em virtude da falta de repasse do 21 

INEA; 3) Aprovação de minuta de resolução que aprova a disponibilização de recursos 22 

de financeiros de projetos do CBHMacaé para custeio da entidade delegatária em 23 

situação extrema e emergencial  4) Assuntos gerais. Iniciada a reunião, com o ponto de 24 

pauta 1,o sr. Rodolfo Coimbra, perguntou se houve alguma manifestação contraria ao 25 

acontecimento das  reuniões por videoconferência. O sr. Guilherme Mendes, informou que 26 

somente o sr. Bruno Szuchmacher, representante da ONG Pequena Semente, que se 27 

manifestou, informando que não é contrário ao acontecimento das reuniões, mas que é 28 

contrário que aconteça aprovação nas reuniões online. O sr. Rodolfo Coimbra, colocou em 29 

votação se a manifestação deveria ser acatada, sem manifestação, a manifestação foi 30 

recusada. Procedeu-se com a leitura e apresentação da minuta da resolução, sem 31 
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considerações, a resolução foi aprovada. Dando prosseguimento o sr. Rodolfo Coimbra, 32 

passou a palavra a sra. Adriana Saad para que explicasse o ponto de pauta dois. A sra. 33 

Adriana Saad, iniciou sua explicação fazendo um breve relato sobre a situação financeira do 34 

CILSJ, onde explicou que o recurso referente ao custeio da Delegatária não foi repassado 35 

pelo INEA, devido primeiramente pela iniciativa do presidente do INEA, que aguarda retorno 36 

de posicionamento de processos pelo TCE e complementando  devido ao decreto de 37 

Calamidade Pública, em função da COVID19.  Continuou explicando a necessidade de 38 

utilização dos recursos dos projetos, para custeio da Delegatária, por um período de seis 39 

meses, e assim que o recurso referente ao custeio for repassado, a Delegatária devolverá o 40 

valor utilizado. A sra. Adriana Saad, prosseguiu, expondo que os custos foram ao máximo 41 

contingenciados, fazendo a projeção e explicação de uma tabela dos gastos durante o período 42 

de seis meses, explicando cada valor referenciado. O sr. Rodolfo Coimbra interveio 43 

mostrando-se contrário aos valores apresentados referentes a reembolso e ajuda de custo; a 44 

sra. Adriana Saad explicou que os valores foram detalhados apenas por segurança, não sendo 45 

assegurada a sua utilização. Manifestaram-se favoráveis a afirmação do Sr. Rodolfo 46 

Coimbra, o sr. José Carramenha, o sr. Fernando Medina, sra. Virginia Villas, sra. 47 

Leideane Freire e a sra. Juliana Gomes. Dando prosseguimento o sr. Guilherme Mendes, 48 

por solicitação do Sr. Rodolfo Coimbra, editou a tabela retirando os valores pertinentes a 49 

reembolsos e ajuda de custo. Prosseguindo para o ponto de pauta 3, foi feita a projeção 50 

e a leitura da resolução, sendo aberto o momento para discussão. Após a discussão e 51 

realizadas as alterações sugeridas pelos participantes, a resolução foi colocada em votação 52 

quanto a sua aprovação, e sem manifestações a resolução foi aprovado, destinando o valor 53 

de R$ 495.804,88 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais, oitocentos e quatro reais, e 54 

oitenta e oito centavos). Dando prosseguimento ao ponto de pauta 4, o sr. Hallison 55 

Marques, salientou a importância da reunião on-line e pediu que houvesse maior 56 

divulgação das reuniões. A sra. Virignia Villas Boas, se mostrou preocupada com a 57 

instalação de PCH (Pequena Central Hidroelétrica) na RH VIII, e solicitou que o Comitê não 58 

deixasse esse assunto no ostracismo. O Sr. Rodolfo Coimbra, informou que a o Comitê 59 

emitiu ofício ao INEA com o posicionamento oficial do Comitê. Prosseguiu informando ser 60 

importante que a CTEACOM trabalhe na divulgação dos atos e ações oficiais do Comitê 61 

nesse período. Continuando, a sra. Juliana Gomes, perguntou sobre o andamento dos 62 
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projetos já aprovados,  sendo informada que os projetos estão em andamento. 63 

Prosseguindo, a sra. Marcia Trindade, expôs a sua preocupação para que o Comitê não 64 

deixe de executar as suas ações e busque ajudar as pessoas que tem dificuldade em 65 

acessar as reuniões on-line. Continuando o sr. Gabriel Lessa, participou a importância do 66 

Saneamento Básico para evitar a proliferação de doenças e perguntou como está o 67 

andamento da projeto do Plano de Saneamento Básico de Macaé. Foi informado que o projeto 68 

continua sendo executado, e que os atuais produtos a serem apresentados não necessitam de 69 

reuniões presenciais. Prosseguindo o sr. Affonso Albuquerque, solicitou informações sobre 70 

ações da CTEACOM e GT-PSA, obtendo da sra. Marianna Gullo as informações necessárias. 71 

A sra. Marianna Gullo informou sobre o andamento do projeto referente ao Plano de 72 

Ordenamento de Turismo de Lumiar-NF. Prosseguindo, o sr. José Carramenha informou 73 

sobre o andamento das atividades da CTIL. Continuando a sra. Marianna Gullo, informou 74 

que haverá a necessidade da realização de uma reunião extraordinária de plenária no mês de 75 

maio. Continuando o sr. Rodolfo Coimbra, pediu que o CILSJ providencie uma atualização e 76 

adequação do calendário do CBH Macáe. Nada mais havendo a tratar,a presente ata foi 77 

lavrada por Thiago J S Cardoso e assinada pelo Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr. 78 

Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra. 79 

[ORIGINAL ASSINADO] 

RODOLFO DOS SANTOS COUTINHO COIMBRA 

Diretor Presidente 

 CBH Macaé 

 

 

Ata aprovada em 19 de junho de 2020 

 


