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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 doze de 2 

novembro de dois mil e vinte por videoconferência. Ao decimo primeiro dia do mês de 3 

setembro de dois mil e vinte às nove horas e trinta minutos em primeira convocação e dez 4 

horas em segunda convocação, deu-se início a Reunião Extraordinária da Plenária do 5 

Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras com a seguinte relação de 6 

presença: Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e Evelyn Raposo, representantes da 7 

Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Marcia Trindade Jardim, representante da Prefeitura 8 

Municipal de Rio das Ostras (PMRO); Leideane Freire da Silva e André Smarra 9 

representantes da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar (AMA Lumiar); Virgínia 10 

Villas Boas Sá Rego, representante da Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da 11 

Serra (AMASPS); Maria Inês Paes Ferreira, representante do Instituto Federal Fluminense – 12 

Campus Macaé(IFF); Gabriel Lessa Anthero e Luan Gonçalves Castilho, representantes da 13 

Associação Raízes; Hallison Marques, representante da Companhia Estadual de Água e 14 

Esgoto (CEDAE); Fernando Jakitsch Medina, representante da Termelétrica Norte 15 

Fluminense (UTE NF); Cindy Duarte Gouvêa, representante da Petrobras Base Cabiúnas; 16 

Gleidson Magalhães representante da Petrobras - Base Cabiúnas; Fabio Borges Monteiro, 17 

representante da Petrobras – Base Imbetiba; Fabio Paes Lima Ferreira, representante da Vale 18 

Azul Energia; Affonso Henrique de Albuquerque, representante da EMATER-RIO; Otávio 19 

José Costa Martins, representante da BRK Ambiental; Juliana de Paula representante do 20 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras(SAAE-RO); Luiz Henrique Salgado 21 

representante da Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro(FIPERJ); Nathalia Braga 22 

Miranda representante da Águas de Nova Friburgo; Affonso Henrique representante da 23 

EMATER; Ouvintes: Adriana Saad(CILSJ); Thomas Baggio (CILSJ); Guilherme Botelho 24 

(CILSJ); Vanessa Rangel (CILSJ); Hiego Felipe (CILSJ); Thiago Cardoso (CILSJ); Lucas 25 

Barbosa(Associação Raízes), A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente do CBH 26 

Macaé, sr. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e foi composta de seguinte pauta: 1. 27 

Aprovação de Resolução que aprova o projeto Programa de Regularização do Uso da Água 28 

da RH VIII; 2. Aprovação de Resolução que aprova o projeto Comitê nas Escolas; 3. 29 

Aprovação de Resolução que aprova o projeto Elaboração de Material de Divulgação de 30 
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Experiências Agroecológicas Relevantes para a Conservação dos Recursos Hídricos na RH 31 

VIII; 4. Aprovação de Resolução que aprova o projeto Selo Amigos da Água; 5. Aprovação 32 

de Resolução que aprova o projeto Monitoramento ambiental com ênfase na gestão de 33 

recursos hídricos na RH-VIII; 6. Aprovação de Resolução que aprova o projeto Diagnóstico 34 

da capacidade de carga para visitação à luz dos impactos nos recursos hídricos na APA do 35 

Sana; 7. Aprovação de Resolução que aprova o projeto Estudos de Macrodrenagem em áreas 36 

suscetíveis à inundação no município de Macaé; 8. Aprovação de Resolução que aprova o 37 

projeto Complementação ao recurso destinado para o Sistema de Informações da RH VIII; 38 

9. Aprovação de Resolução que aprova o projeto Reforma da Barragem Santa Margarida; 39 

10. Aprovação de Resolução que aprova o projeto Complementação ao recurso destinado 40 

para o projeto de Controle, Ordenamento e Monitoramento do Uso Recreativo e Turístico 41 

dos atrativos naturais “Encontro dos Rios” e “Giannini”; 11. Aprovação de Resolução que 42 

Aprova o projeto Saneamento do Alto do Curso do Rio Macaé e Afluentes – Nova Friburgo 43 

– RJ 12. Escolha da representação no GT-FUNDRHI; 13. Garantia de repasse dos valores 44 

pelo INEA - Pleito ao FFCBH. 14. Participação dos movimentos sociais e instituições da 45 

sociedade civil nos estudos relativos à Elaboração do EIA Rima da PCH Macaé. Iniciada a 46 

reunião. O Sr Rodolfo Coimbra faz uma breve contextualização sobre as pautas que compõe 47 

a reunião e solicita que o Sr. Guilherme Mendes faça uma breve explicação sobre os 48 

projetos presentes na pauta. Iniciado o ponto de pauta 1, Aprovação de Resolução que 49 

aprova o projeto Programa de Regularização do Uso da Água da RH VIII, O Sr. Guilherme 50 

Mendes realiza a projeção e leitura da minuta de resolução, e explica que o projeto visa 51 

contratar uma empresa para fazer o levantamento dos usuários não cadastros no curso da RH 52 

VIII com a finalidade de atualizar os dados do Balanço Hídrico.. O Sr. Rodolfo Coimbra 53 

pede a palavra e relembra que tal projeto já era uma demanda do SUPMEP-INEA e que o 54 

comitê já foi notificado anteriormente sobre a necessidade de atualizar os dados. O Sr. 55 

Guilherme Mendes relembra que os projetos que estão sendo apresentados são apenas para 56 

captação de recurso, e que posteriormente haverá mais detalhes disponíveis na fase de 57 

confecção dos escopos dos projetos. O Sr. Rodolfo Coimbra abre a votação, e sem 58 

manifestações contrárias, a Resolução que aprova o projeto Programa de Regularização do 59 

Uso da Água da RH VIII, com um montante de quinhentos e sessenta mil reais (R$ 60 
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560.000,00), é aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 2, Aprovação de Resolução 61 

que aprova o projeto Comitê nas Escolas, O Sr. Guilherme Mendes projeta a minuta da 62 

resolução e explica que o projeto visa a capacitação de professores do ensino médio para que  63 

estes possam estar ensinando sobre a importância dos recursos hídricos e o papel do comitê, 64 

o projeto conta também com visitas técnicas e a produção de um eBook. O Sr. Rodolfo 65 

Coimbra pede a palavra e ressalta a importância do projeto para o comitê e para a educação 66 

ambiental na região, O Sr. Luan Castilho se dispõe a contribuir com o projeto após 67 

aprovação. O Sr. Rodolfo Coimbra abre para votação, e sem manifestações contrárias, a 68 

Resolução que aprova o projeto Comitê nas Escolas, com um montante de trezentos e treze 69 

mil quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos (R$ 313.579,08), é aprovada. 70 

Prosseguindo para o ponto de pauta 3, Aprovação de Resolução que aprova o projeto 71 

Elaboração de Material de Divulgação de Experiências Agroecológicas Relevantes para a 72 

Conservação dos Recursos Hídricos na RH VIII. O Sr. Guilherme Mendes explica que o 73 

projeto tem como finalidade a produção e distribuição de cadernos informativos com o 74 

conteúdo voltado para a transição agroecológica no curso da RH VIII, abordando os 75 

benefícios desta transição, exemplos práticos e um vídeo contendo as praticam 76 

agroecológicas vigentes no curso da RH VIII. O Sr. Rodolfo Coimbra ressalta a importância 77 

do comitê em estar abordando a agroecológica em seus projetos, tendo em vista que tal 78 

pratica pode reduzir os danos causados aos corpos hídricos pela pratica de agricultura 79 

tradicional. O Sr. Rodolfo Coimbra abre a votação, e sem manifestações contrárias, a 80 

Resolução que aprova o projeto Elaboração de Material de Divulgação de Experiências 81 

Agroecológicas Relevantes para a Conservação dos Recursos Hídricos na RH VIII, com um 82 

montante de vinte mil e cem reais (R$ 20.100,00), é aprovada. Prosseguindo para o ponto 83 

de pauta 4,  Aprovação de Resolução que aprova o projeto Selo Amigos da Água. O Sr. 84 

Guilherme Mendes projeta a minuta de resolução e explica que o projeto visa à adoção e 85 

manutenção de boas praticas ambientais relacionados aos recursos hídricos por parte de 86 

empresas no curso da RH VIII, com uma certificação chamada “Selo Amigos da Água”. 87 

Essa certificação terá uma duração de dois anos, e será fornecido a usuários que 88 

comprovarem medidas que evitam desperdícios e conservação da qualidade da água. Os 89 

Amigos da Água ainda terão um espaço dedicado no site do CBH Macaé. O Sr. Rodolfo 90 



 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ 
Entidade Delegatária com funções de Agência de Água do Comitê do Rio Macaé e das Ostras 

Sede: Rodovia Amaral Peixoto, km 106 – Balneário – São Pedro da Aldeia/RJ – CEP: 28940-000 Tel: (22) 2627-8539 

 

Coimbra pede a palavra e contextualiza a necessidade do projeto na região, em seguida abre 91 

a votação e sem manifestações contrarias, a Resolução que aprova o projeto Selo Amigos da 92 

Água, com um montante de trinta mil reais (R$ 30.000,00), é aprovada. Prosseguindo para o 93 

ponto de pauta 5, Aprovação de Resolução que aprova o projeto Monitoramento ambiental 94 

com ênfase na gestão de recursos hídricos na RH-VIII, O Sr. Guilherme contextualiza as 95 

discussões sobre o projeto nas câmaras técnicas, e explica que mais detalhes sobre o projeto 96 

e sua forma de execução serão divulgados posteriormente na fase de escopo do projeto, pós 97 

aprovação. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e relembra que o comitê é alvo de críticas 98 

em relação ao monitoramento ambiental e que tal projeto é de suma importância para o 99 

comitê. O Sr. Rodolfo Coimbra abre para votação, e sem manifestações contrárias, a 100 

Resolução que aprova o projeto Monitoramento ambiental com ênfase na gestão de recursos 101 

hídricos na RH-VIII, com um montante de cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e 102 

sete reais e oitenta e seis centavos (R$ 179.337,86), é aprovada. Prosseguindo, para o ponto 103 

de pauta 6, Aprovação de Resolução que aprova o projeto Diagnóstico da capacidade de 104 

carga para visitação à luz dos impactos nos recursos hídricos na APA do Sana, O Sr 105 

Guilherme Mendes projeta e realiza a leitura da minuta da Resolução, e explica que o 106 

objetivo do projeto é o diagnostico e monitoramento do uso recreativo da APA do Sana, por 107 

meio da realização de atividades para saber sua capacidade de suporte afim de ordenar sua 108 

visitação. O Sr. Rodolfo Coimbra contextualiza as necessidades para realização do projeto, e 109 

abre para votação e sem manifestações contrárias, a Resolução que aprova o projeto 110 

Diagnóstico da capacidade de carga para visitação à luz dos impactos nos recursos hídricos 111 

na APA do Sana, com um montante de duzentos e oitenta e cinco mil reais (R$ 285.000,00), 112 

é aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 7, Aprovação de Resolução que aprova o 113 

projeto Estudos de Macrodrenagem em áreas suscetíveis à inundação no município de 114 

Macaé, O Sr. Guilherme realiza a projeção e leitura da minuta de Resolução, e explica que o 115 

projeto tem como objetivo realizar estudos e projetos básicos visando ações que mitigam 116 

enchentes e inundações no município de Macaé, subsidiando ações preventivas e corretivas 117 

que amenizem o risco de inundações, promovendo saúde e qualidade de vida para 118 

população. Para este projeto será desenvolvido um diagnostico com os efeitos e causas das 119 

inundações, com propostas de intervenções necessárias para mitigar as enchentes nos 120 
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sistemas de drenagem do município, levando em consideração os planos de contenções e o 121 

plano hídrico e de saneamento básico vigentes da RH VIII. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a 122 

palavra e relembra que Rio Das Ostras tem um processo semelhante na qual o comitê está 123 

solicitando a entrega dos produtos, que estão em tramite no INEA. Também ressalta a 124 

necessidade urgente do município de Macaé, devido as fortes temporadas de chuva que 125 

atingem o munícipio. O Sr. Rodolfo Coimbra abre para votação, e sem manifestação 126 

contrárias, a Resolução que aprova o projeto Estudos de Macrodrenagem em áreas 127 

suscetíveis à inundação no município de Macaé, com um montante de sessenta mil reais (R$ 128 

60,000.00), é aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 8, Aprovação de Resolução 129 

que aprova o projeto Complementação ao recurso destinado para o Sistema de Informações 130 

da RH VIII,  O Sr. Guilherme mendes projeta e realiza a leitura da minuta, e explica que a 131 

resolução aprova recursos financeiros para complementação de recursos ao projeto 132 

“Implementação do Sistema de Informações de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica 133 

Macaé e das Ostras”, ou seja, em 2017, o CBH Macaé destinou R$ 380.000,00 para a 134 

Plataforma de Geoprocessamento da RH VIII. Já no ano de 2020, foram destinados R$ 135 

400.000,00 das rubricas Plataforma de Geoprocessamento da RH VIII e Sistema de 136 

Informações sobre Recursos Hídricos, referentes ao ano de 2019. Contudo ainda há, no PPA, 137 

R$ 130.000,00 referente ao ano de 2020, cuja destinação ao SIGA, de maneira 138 

complementar aos recursos já destinados. Então a aprovação desta complementação, resulta 139 

em um montante de novecentos e dez mil reais (R$ 910,000.00) para o Sistema de 140 

Informações da RH VIII. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e ressalta a importância do 141 

Sistema de Informação da RH VIII para o Comitê de Bacias Hidrográficas, e sugere que o 142 

CILSJ realize uma nova pesquisa de mercado assim que o recurso estiver disponível, caso 143 

não encontre uma nova oferta de orçamento, será necessário realocar mais recursos para 144 

poder estar realizando o projeto. O Sr. Rodolfo Coimbra abre para votação, e sem 145 

manifestações contrárias, a Resolução que aprova o projeto Complementação ao recurso 146 

destinado para o Sistema de Informações da RH VIII, com um montante de cento e trinta mil 147 

reais (R$ 130.000,00), é aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 9 Aprovação de 148 

Resolução que aprova o projeto Reforma da Barragem Santa Margarida, O Sr. Guilherme 149 

realiza a projeção e leitura da minuta, que aprova recursos financeiros para execução do 150 
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projeto Reforma da Barragem Santa Margarida. O Sr. Guilherme Mendes ressalta que a 151 

empresa Águas de Nova Friburgo encaminhou um ofício informando que não haverá 152 

necessidade de incluir valores nas cobranças de conta de água dos moradores por conta do 153 

recurso ser oriundo do comitê. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e contextualiza sobres 154 

os debates acerca das discussões sobre a reforma da barragem, e aproveita a oportunidade 155 

para agradecer os Srs. Hallison Marques e José Carramenha por terem viabilizado o escopo  156 

do projeto. O Sr. Hallison Marques pede a palavra e reafirma que o projeto é uma 157 

oportunidade do comitê investir em projetos de saneamento básico, ressalta a necessidade da 158 

empresa Águas de Nova Friburgo e membros do Comitê de fiscalizar e acompanhar a obra, 159 

e se diz favorável a aprovação do projeto. A Sra. Nathalia Miranda pede a palavra e reforça 160 

a importância do projeto e ressalta que a parceria entre a instituição privada e o Comitê de 161 

Bacias Hidrográficas pode ser benéfica para população. O Sr. Fernando Medina pede a 162 

palavra e pergunta sobre a adequação e atualização da obra dentro das politicas nacionais de 163 

segurança de barragem vigente. A Sra. Nathalia Miranda pede a palavra e responde ao Sr. 164 

Fernando Medina que a barragem não se enquadra na politica, mas que caso seja necessário 165 

um enquadramento como demanda do INEA, a Concessionaria Águas de Nova Friburgo 166 

estará tomando as medidas cabíveis. O Sr. Hallison Marques pede a palavra e contextualiza 167 

a situação da CEDAE quanto ao enquadramento nas politicas de segurança de Barragem. O 168 

Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra, agradece os esclarecimentos e abre para votação, e sem 169 

manifestações contrárias, a Resolução que aprova o projeto Reforma da Barragem Santa 170 

Margarida, com um montante de duzentos e dezessete mil seiscentos e dezessete reais e 171 

setenta centavos (R$ 217.617,70), é aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 10, 172 

Aprovação de Resolução que aprova o projeto Complementação ao recurso destinado para o 173 

projeto de Controle, Ordenamento e Monitoramento do Uso Recreativo e Turístico dos 174 

atrativos naturais “Encontro dos Rios” e “Giannini”. O Sr. Guilherme Mendes projeta e 175 

realiza a leitura da minuta de resolução que aprova recursos financeiros para 176 

complementação de recursos ao projeto “Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e 177 

turístico dos atrativos naturais ‘Encontro dos Rios’ e ‘Gianinni’ em Lumiar”. O Sr. 178 

Guilherme Mendes também explica que em Abril de 2019, o CBH Macaé destinou R$ 179 

250.000,00, da mesma rubrica, para o projeto de Controle, Ordenamento e Monitoramento 180 
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do Uso Recreativo e Turístico dos atrativos naturais “Encontro dos Rios” e “Giannini”, 181 

cujos objetivos eram a realização de atividades para definir a capacidade de suporte de tais 182 

atrativos, monitorar suas condições ambientais e ordenar sua visitação, além da realização 183 

de curso de capacitação em Eco Turismo e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos e de 184 

ações de Educação Ambiental. Contudo, em 2020, em reuniões para a construção do escopo 185 

do projeto, foi pontuada a necessidade de um diagnóstico regional que, somado aos dados 186 

gerados, viabilizasse o ordenamento do turismo no Alto Macaé. Desta forma, a proposta é 187 

utilizar o recurso para complementar o projeto já aprovado. A Diretoria Colegiada esteve de 188 

acordo com a proposta e encaminhou para ajustes e decisão da CTIG e CTEACOM que 189 

foram de acordo e aprovaram. O Sr. Rodolfo Coimbra ressalta a importância do projeto 190 

devido ao alto potencial turístico da região e como isso tem se desenvolvido de forma pouco 191 

sustentável. O Sr. Rodolfo Coimbra abre para votação, e sem manifestações contrárias, a 192 

resolução que aprova o projeto Complementação ao recurso destinado para o projeto de 193 

Controle, Ordenamento e Monitoramento do Uso Recreativo e Turístico dos atrativos 194 

naturais “Encontro dos Rios” e “Giannini”, com um montante de sessenta e dois mil, 195 

seiscentos e  setenta e dois mil reais e dezessete centavos (R$ 62.672,17), é aprovada. 196 

Prosseguindo para o ponto de pauta 11, Aprovação de Resolução que Aprova o projeto 197 

Saneamento do Alto do Curso do Rio Macaé e Afluentes – Nova Friburgo – RJ. O Sr. 198 

Guilherme Mendes realiza a projeção e leitura da minuta de resolução que aprova recursos 199 

financeiros para execução do projeto Saneamento do Alto Curso do Rio Macaé e Afluentes - 200 

Nova Friburgo – RJ. O Sr Guilherme Mendes explica que o projeto visa a instalação de,  201 

aproximadamente oitenta e sete, biodigestores nas casas que ficam ao longo do rio e em seu 202 

entorno bem como disponibilizar cursos para contemplados fazerem a manutenção destes 203 

biodigestores. O Sr. Gabriel Lessa questiona se houve alterações de acordo com as 204 

considerações recomendadas. O Sr. Guilherme Mendes diz que foram feita alterações de 205 

acordo com as recomendações e que mais detalhes estariam disponíveis na fase de escrita do 206 

escopo dos projetos, em conjunto com a CTIG novamente. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a 207 

palavra e ressalta a importância de obras de saneamento no alto curso da RH VIII, e abre 208 

para votação, e sem manifestações contrárias, a Resolução que Aprova o projeto 209 

Saneamento do Alto do Curso do Rio Macaé e Afluentes – Nova Friburgo – RJ, com um 210 



 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ 
Entidade Delegatária com funções de Agência de Água do Comitê do Rio Macaé e das Ostras 

Sede: Rodovia Amaral Peixoto, km 106 – Balneário – São Pedro da Aldeia/RJ – CEP: 28940-000 Tel: (22) 2627-8539 

 

montante de trezentos e cinquenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e quatro centavos 211 

(R$ 356.619,04), é aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 12, Escolha da 212 

representação no GT-FUNDRHI. A Sra. Maria Inês pede a palavra e contextualiza os 213 

membros presentes sobre as atribuições do Fórum Fluminense, e informa sobre a situação do 214 

repasse de verba do GT-FUNDRHI onde o CBH Macaé solicitou o repasse de recursos que 215 

estavam em trâmite, informando que o CBH Guandu desistiu das parcelas que estavam 216 

sendo solicitadas. A Sra. Maria Inês informa que as verbas não estão sendo repassadas 217 

devido aos problemas de diretoria do CERHI que estão sendo resolvidas de acordo com as 218 

deliberações do ultimo Fórum Fluminense. A Sra. Adriana Saad pede a palavra e explica 219 

que é muito importante a participação do Comitê no GT-FUNDRHI, contextualizando os 220 

problemas envolvidos no processo eleitoral do GT-FUNDRHI, informando que o mesmo foi 221 

reiniciado. A Sra. Adriana Saad sugere a renovação dos nomes representantes vigentes. O 222 

Sr. Rodolfo Coimbra solicita a palavra e se diz favorável a sugestão da Sra. Adriana Saad. O 223 

Sr. Gabriel Lessa se diz favorável a sugestão da Sra. Adriana Saad. O Sr. Rodolfo Coimbra 224 

abre para votação, e sem manifestações contrarias, fica mantido o nome dos representantes 225 

já indicado. Prosseguindo para o ponto de pauta 13, Garantia de repasse dos valores pelo 226 

INEA - Pleito ao FFCBH. A Sra. Adriana Saad informa que todos os projetos foram 227 

encaminhados ao INEA para captação dos recursos antes do prazo, para que o CBH Macaé 228 

não perca 30% dos recursos no próximo ano. A Sra Adriana Saad ainda sugere que para o 229 

próximo ano, todos os projetos que necessitam de captação de recurso sejam aprovados até o 230 

dia 30 de agosto de 2021, ela aproveita a oportunidade para agradecer a todos que se 231 

empenharam para enviar os projetos no prazo. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e 232 

informa que esse ano ainda deve ter outra reunião extraordinária para tratar pendencias 233 

administrativas e questões relacionadas ao processo eleitoral. O Sr. Rodolfo Coimbra 234 

solicita a Sra. Adriana Saad que faça um levantamento de todos os processos que envolvem 235 

a solicitação de recursos do Estado, e que encaminhe um oficio em nome do CBH Macaé 236 

reforçando que os projetos foram entregues no prazo e a necessidade dos 30% no orçamento, 237 

até o dia 27 de novembro. Prosseguindo para o ponto de pauta 14, Participação dos 238 

movimentos sociais e instituições da sociedade civil nos estudos relativos à Elaboração do 239 

EIA Rima da PCH Macaé. A Sra. Maria Inês informa que o comitê foi contatado pela 240 
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empresa que está confeccionando o EIA RIMA da PCH Macaé, que encaminhou um 241 

questionário com questão relativas a região onde será instalado o empreendimento e 242 

possíveis impactos que o empreendimento poderia causar. A Sra. Maria Inês ressalta a 243 

importância de todas as instituições que fazem parte da composição do Comitê responderem 244 

o questionário, tendo em vista que o empreendedor recebeu apenas resposta daqueles que 245 

foram indicados pelo próprio. A Sra. Maria Inês sugere encaminhar o questionário para 246 

CTEACOM para que a câmara técnica elabore as respostas e encaminhe para aprovação via 247 

email. A Sra. Virginia Villas Boas pede a palavra e contextualiza o motivo do contato, 248 

questiona se Comitê deve se manifestar, e recomenda que o comitê encaminhe o 249 

questionário para partes interessadas na região do Sana. A Sra. Maria Inês ressalta suas 250 

preocupações quanto as respostas apenas dos indicados pelo empreendedor. O Sr. Rodolfo 251 

Coimbra pede a palavra e diz que solicitou a empresa que entrou em contato que qualquer 252 

questionamento pertinente deveria ser encaminhado a Secretaria de Meio Ambiente de 253 

Macaé e explica que o CBH Macaé não tem nenhuma demanda direta. O Sr. André Smarra 254 

pede a palavra e diz estar preocupado com o grande risco de parcialidade, ressalta que todas 255 

as informações do EIA tem que possuir caráter técnico-cientifico e que tal questionário 256 

precisa passar pelo comitê de ética de protocolo e parecer, precisa estar registrado na 257 

plataforma Brasil, e relata que este não foi encontrado, tornando o questionário invalido. O 258 

Sr. André Smarra ressalta, que de acordo com a literatura cientifica, quando uma associação 259 

responde a um questionário como este, tal questionário passa a ter um  alto grau de valor 260 

social, então a relevância social da resposta é muito grande, ressaltando a sua preocupação 261 

quanto a ausência de formalidade e valor cientifico, além da ausência da explicação da 262 

metodologia de avaliação. A Sra. Leideane Freire contextualiza a falta de profissionalismo 263 

do representante da empresa responsável pelo EIA RIMA e diz não se sentir confortável, 264 

como representante da AMA Lumiar, para responder tal questionário. O Sr. Gabriel Lessa 265 

pede a palavra e ressalta que a associação raízes foi recomendada a não responder tal 266 

questionário devido a ausência de formalidade e solicita a suspensão da pauta na plenária. O 267 

Sr. Hallison Marques pede a palavra contextualiza que o empreendedor buscou 268 

insistentemente contato com o próprio através dos canais de comunicação CEDAE e disse 269 

que não se sente confortável em responder tal questionário, informa também que a CEDAE 270 
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decidiu não opinar e aconselhou aqueles interessados em responder a fazer o mesmo. O Sr. 271 

Rodolfo Coimbra pede a palavra e informa que a pauta está encerrada de acordo com as 272 

manifestações levantadas na discussão. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi 273 

lavrada por Hiego F O da Silva e assinada pelo Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr. 274 

Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra. 275 

[Original Assinada] 

RODOLFO DOS SANTOS COUTINHO COIMBRA 

Diretor Presidente 

 CBH Macaé 

 

 

Ata aprovada em 30 de abril de 2021 

 


