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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 1 

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

outubro de dois mil e vinte por videoconferência. Ao nono dia do mês de setembro de dois 3 

mil e vinte às nove horas e trinta minutos em primeira convocação e dez horas em segunda 4 

convocação, deu-se início a Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê de Bacia 5 

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

Santos Coutinho Coimbra e Evelyn Raposo, representantes da Prefeitura Municipal de 7 

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

Ostras (PMRO); Leideane Freire da Silva representante da Associação de Moradores e 9 

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

Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra (AMASPS); Maria Inês Paes 11 

Ferreira, representante do Instituto Federal Fluminense – Campus Macaé(IFF); Katia Regina 12 

S. Coelho de Alburquerque, representante do Instituto Bioacqua (BIOACQUA); Gabriel 13 

Lessa Anthero, representante da Associação Raízes; Hallison Marques, representante da 14 

Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE); Fernando Jakitsch Medina, representante 15 

da Termelétrica Norte Fluminense (UTE NF); Cindy Duarte Gouvêa, representante da 16 

Petrobras Base Cabiúnas; Gleidson Magalhães representante da Petrobras - Base Cabiúnas; 17 

Fabio Borges Monteiro, representante da Petrobras – Base Imbetiba; José Eduardo 18 

Carramenha, representante do Terminal Portuário de Macaé (TEPOR); Fabio Paes Lima 19 

Ferreira, representante da Vale Azul Energia; Affonso Henrique de Albuquerque, 20 

representante da EMATER-RIO; Francisco Martins, representantes da Universidade Federal 21 

do Rio de Janeiro (UFRJ - Campus Macaé); Eduardo Bini da Silva, representante do Centro 22 

de Estudos e Conservação da Natureza (CECNA); Otávio José Costa Martins, representante 23 

da BRK Ambiental; Marcos Cezar dos Santos representante do Instituto Chico 24 

Mendes(ICMBIO); Juliana de Paula representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 25 

de Rio das Ostras(SAAE-RO); Luiz Henrique Salgado representante da Fundação Instituto 26 

de Pesca do Rio de Janeiro(FIPERJ); Ouvintes: Adriana Saad (CILSJ); Thomas Baggio 27 

(CILSJ); Guilherme Botelho (CILSJ); Vanessa Rangel (CILSJ); Hiego Felipe (CILSJ); 28 

Thiago Cardoso (CILSJ); Saulo da Costa (Associação Raízes); Luan Castilho (Associação 29 

Raízes), Jorge Antonio (SENGERJ). A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente do 30 
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CBH Macaé, sr. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e foi composta de seguinte pauta: 1) 31 

Aprovação das atas de reunião de plenária dos dias 24/09 e 09/09; 2) Subscrição do CBH 32 

Macaé à CLEMAARJ; 3) Aprovação de minuta de Edital de Processo Eleitoral; 4) 33 

Composição da Comissão eleitoral; 5) Aprovação da Resolução que regulamenta o 34 

programa de PSA e Boas Práticas; 6) Aprovação do Ingresso da Instituição CREA-RJ no 35 

CBH Macaé; 7) Aprovação de divulgação de audiências públicas no RH-VIII; 8) Informe 36 

sobre repasses de recursos do FUNDRHI; 9) Nota técnica sobre Balanço Hídrico na RH-37 

VIII; 10) Conflito entre Instituições membro; 11)Assuntos gerais. Iniciada a reunião. A Sra. 38 

Maria Inês pede a alteração do ponto de pauta, onde ela solicita a inclusão da pauta 39 

Subscrição do CBH Macaé à CLEMAARJ como segundo ponto de pauta, para que a 40 

presença do Sr. Jorge Antônio na reunião seja breve. Todos de acordo, a o ponto de pauta é 41 

incluído. O Sr. Rodolfo Coimbra pede também a inclusão do ponto de pauta Conflito entre 42 

Instituições membro, como décimo ponto de pauta. Todos de acordo. O Sr. Rodolfo 43 

Coimbra inicia o ponto de pauta 1, aprovação das atas de reunião de plenária dos dias 44 

24/09 e 09/09, questionando a ausência de falas de não membros do Comitê na ata do dia 45 

nove de setembro. A Sra. Maria Inês pede a palavra e sugere que as duas atas sejam 46 

aprovadas, porém a ata do dia nove de setembro seria aprovada com ressalvas e que após 47 

alterações posteriores a ata deverá ser encaminhada para Diretoria para aprovação ad 48 

referendum, para que não seja necessário marcar uma nova reunião de plenária 49 

extraordinária para aprovação dessa Ata. O Sr. Rodolfo é favorável à sugestão da Sra. Maria 50 

Inês. Todos de acordo, a ata do dia vinte e quatro de setembro é aprovada e a ata do dia nove 51 

de setembro será aprovada ad referendum pela Diretoria Colegiada. A Sra. Maria Inês 52 

introduz o ponto de pauta 2, subscrição do CBH Macaé à CLEMAARJ, passando a palavra 53 

para o Sr. Jorge Antônio que  agradece a oportunidade e apresenta brevemente a proposta da 54 

Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura(CLEMAARJ). O Sr. Rodolfo 55 

Coimbra abre espaço para que os presentes tirem suas duvidas, então, o Sr. Gabriel Lessa 56 

pede a palavra e elogia a proposta da CLEMAARJ, ressaltando a importância das discussões 57 

e ações ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro e aproveita para convidar os Sr. Jorge 58 

Antônio a participar do sexto Fórum Água e Juventude, e também mostra ser favorável a 59 

subscrição do CBH Macaé à CLEMAARJ. O Sr. Hallison Marques pede a palavra, agradece 60 
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ao Sr. Jorge Alberto pela apresentação e reforça que trabalhos assim são cada vez mais 61 

necessários. O Sr. Rodolfo Coimbra assume a palavra e pede a avaliação da Sra. Maria Inês 62 

sobre a CLEMAARJ. A Sra. Maria Inês assume a palavra e diz que a integração e o 63 

fortalecimento mútuo das instituições que zelam pelas politicas ambientais brasileira é muito 64 

importante e se diz favorável a subscrição do CBH Macaé à CLEMAARJ. O Sr. Rodolfo 65 

Coimbra assume a palavra e diz reconhecer todo o esforço da CLEMAARJ, e questiona se 66 

há alguma natureza jurídica na instituição, como seria formalizada a entrada do CBH Macaé 67 

na CLEMAARJ e quais seriam os compromissos e atribuições do CBH Macaé ao ingressar 68 

na CLEMAARJ. O Sr. Jorge Antônio esclarece que a CLEMAARJ é um evento e não uma 69 

entidade, porém tal evento é respaldado por aproximadamente 119 entidades formais, que 70 

participam da organização da conferência, deixando nítido que a subscrição é o apoio à 71 

organização da conferência. O Sr. Rodolfo Coimbra teve todas suas duvidas esclarecidas e 72 

se diz favorável à subscrição. Todos de acordo, a subscrição do CBH Macaé à CLEMAARJ 73 

é aprovada. Passando para o ponto de pauta 3, aprovação de minuta de edital de processo 74 

eleitoral, o Sr. Rodolfo Coimbra dá uma breve explicação sobre o processo eleitoral do CBH 75 

Macaé, explica que a minuta de edital de processo eleitoral já passou por avaliação jurídica 76 

duas vezes e avaliação da CTIL na semana anterior e esclarece que todos as medidas foram 77 

tomadas, dentro do edital, para que membros do comitê que não puderem estar participando 78 

ativamente das reuniões por vídeo conferência, pudessem estar participando do processo 79 

eleitoral junto  com o subsídio do CILSJ, seja com equipamentos ou conexão à internet. O 80 

Sr. Hallison Marques pergunta se as principais alterações na minuta do edital deste ano em 81 

relação aos anteriores são referentes à adaptação devido ao período de pandemia. O Sr. 82 

Guilherme Mendes responde que as mudanças foram feitas para contemplar as mudanças 83 

necessárias devido ao período de pandemia e a alteração para um processo eleitoral formato 84 

online, tomando os devidos cuidados para a inclusão de candidatos que tenham acesso 85 

limitado à internet. . O Sr. Rodolfo Coimbra pede que o Sr. Guilherme Mendes projete as 86 

alterações feitas no edital e ressalta que após aprovação da minuta, o processo eleitoral inicia 87 

no dia vinte e seis de outubro, indo até o dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e um, 88 

e aqueles que tiverem alguma dificuldade para participar, terão até o dia quatro de dezembro 89 

de dois mil e vinte para se manifestarem. Sem manifestações contrárias, a minuta de edital 90 
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do processo eleitoral é aprovada. Passando para o ponto de pauta 4, composição da 91 

comissão eleitoral, o Sr. Rodolfo Coimbra solicita ao Sr. Guilherme Mendes que explique 92 

como funciona o processo de composição da comissão eleitoral. O Sr. Guilherme Mendes 93 

explica que a comissão eleitoral é formada por três membros sendo um membro de cada 94 

setor, ou seja, um membro do setor de usuários, um de sociedade civil e um de poder 95 

publico, cuja funções seriam, basicamente, assinar as fichas de inscrições e deliberar sobre 96 

soluções em situações extraordinárias. O Sr. Hallison Marques pede a palavra e questiona se 97 

quem participa da comissão eleitoral também pode se candidatar no processo eleitoral, o Sr. 98 

Rodolfo Coimbra responde que o regimento interno não impede que isto aconteça, porém 99 

em todos os processos eleitorais nunca houve alguém que tivesse interesse em participar da 100 

comissão eleitoral e se candidatar no processo eleitoral. O Sr. Rodolfo Coimbra pede para 101 

que o Sr. Guilherme Mendes cite os nomes daqueles que se candidataram para a comissão 102 

eleitoral, sendo estes, o Sr. Otávio Martins, representando o setor usuário, a Sra. Juliana 103 

Paula, representando o setor do poder publico e o Sr. Francisco Martins representando o 104 

setor da sociedade civil. O Sr. Rodolfo Coimbra abre espaço para votação e sem 105 

manifestação contrária a comissão eleitoral é formada e aprovada. Passando para o ponto de 106 

pauta 5, aprovação da Resolução que regulamenta o programa de PSA e Boas Práticas, o Sr. 107 

Rodolfo Coimbra passa a palavra para a Sra. Maria Inês que contextualiza as alterações 108 

feitas na resolução, o Sr. José Carramenha pede a palavra e ressalta que o valor de referencia 109 

para pagamento está em aberto para ser decidido na plenária conforme encaminhamento da 110 

CTIL. O Sr. Guilherme Mendes pede a palavra e diz que, devido a impossibilidade de prever 111 

os repasses de recursos pelo Inea, a coordenação técnica do CILSJ sugeriu a retirada do 112 

artigo vinte e nove da resolução, que diz respeito a prazo para elaboração e confecção do 113 

manual operativo. Então, o Sr. Rodolfo Coimbra assume a palavra e abre para votação. Sem 114 

manifestações contrárias, o valor de referência para pagamento não foi alterado e a resolução 115 

que regulamenta o programa de PSA e Boas Práticas foi aprovado. Passando para o ponto 116 

de pauta 6, aprovação do ingresso da instituição CREA-RJ no CBH Macaé, o Sr. Rodolfo 117 

Coimbra solicita que o Sr. Guilherme Mendes projete a carta de subscrição e realiza a leitura 118 

para a plenária, os representantes indicados são os Srs. Danilo de Paula Maltez, 119 

representante titular, e Luiz Gomes Ferreira Júnior, representante suplente, ocupando os 120 
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cargos do setor público remanescente. Sem manifestações contrárias o ingresso do CREA-121 

RJ no CBH Macaé é aprovado. Passando para o ponto de pauta 7, aprovação de divulgação 122 

de audiências públicas na RH-VIII, a Sra. Virginia Villas Boas assume a palavra e 123 

contextualiza o encaminhamento da pauta pela CTEACOM, ressaltando a importância da 124 

divulgação das audiências públicas voltadas para instalação de empreendimentos no curso 125 

da RH-VIII. O Sr. Rodolfo Coimbra ressalta a importância do comitê em participar da 126 

divulgação e que a divulgação não implica na opinião do comitê. O Srs. Fernando Medina e 127 

Gabriel Lessa pedem a palavra e ressaltam a importância da ampliação ao acesso à 128 

informação. O Sr. Rodolfo Coimbra solicita que o CILSJ junto à CTEACOM encontre a 129 

melhor forma para regulamentar as publicações sobre audiências públicas na RH-VIII. Ou 130 

seja, verificar se será feito necessária uma Resolução ou qualquer outro meio. Todos de 131 

acordo, a divulgação de audiências públicas na RH-VIII é aprovada. Passando para o ponto 132 

de pauta 8, , informe sobre repasses de recursos do FUNDRHI, a Sra. Adriana Saad pede a 133 

palavra e contextualiza sobre a situação de repasse de recurso, relembrando que em dois mil 134 

e doze houve um bloqueio dos recursos em conta e tais recursos foram desbloqueados em 135 

setembro de dois mil e vinte pela diretoria do INEA, onde houve um repasse do custeio. 136 

Parte desse recurso foi destinado à devolução  ao CBH Macaé, referente ao empréstimo 137 

retirado do recurso do projeto de saneamento (Wetland). A Sra. Adriana Saad informa que 138 

foi aprovado no GT FUNDRHI o repasse de recursos para os projetos aprovados pelo CBH 139 

Macaé para finalizar o recurso do TAC, no valor total de R$ 3.017.000,00 proveniente da 140 

conta CUTE. A Sra. Adriana Saad informou a necessidade da plenária definir e aprovar os 141 

projetos referentes ao PPA, de acordo com as rubricas até novembro de 2020, para serem 142 

encaminhados ao INEA, para retirada dos recursos da CONTA D. Ressalta que caso tais 143 

recursos não sejam destinados, o CBH Macaé poderá perder trinta por cento destes recursos 144 

no próximo ano. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra para esclarecer a situação da 145 

suspensão de recursos pelo governo do Estado, contextualizando a situação da AGEVAP 146 

com o TCE. O Sr. Guilherme Mendes pede a palavra e contextualiza o andamento dos 147 

projetos encaminhados para retirada de recurso. A Sra. Virginia Villas Boas pede a palavra e 148 

solicita que o CILSJ não atente-se apenas a questão orçamentária mas também atente-se a 149 

questão técnica, nos processos licitatórios,  como a contratação de empresas realmente 150 
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qualificadas para execução dos projetos, além de pedir que empresas regionais também 151 

sejam visadas na hora da seleção de propostas. A Sra. Adriana Saad pede a palavra e 152 

informa que tais procedimentos estão sendo contemplados de acordo com a legislação 153 

pertinente (resolução 160 do INEA).  O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e ressalta que é 154 

importante que os membros da plenária saibam do que se trata a resolução 160 do INEA 155 

para que tenham melhor entendimento de como funciona a contratação de empresas pelo 156 

CBH Macaé. A Sra. Virginia Villas Boas cita a situação do projeto fossa verde e solicita que 157 

o projeto retorne para CTEACOM. Passando para o ponto de pauta 9, nota técnica sobre 158 

Balanço Hídrico na RH-VIII, o Sr. Rodolfo Coimbra contextualiza a situação do Balanço 159 

Hídrico do CBH Macaé, ressaltando a defasagem e as cobranças externas em relação a um 160 

Balanço Hídrico atualizado. A Sra. Maria Inês pede a palavra e ressalta a importância de um 161 

Balanço Hídrico atualizado, sugere que o comitê busque junto a instituições de ensino como 162 

o IFF ou a UFRJ uma maneira de atualizar os dados, porém diante do aporte de recursos do 163 

comitê e a atual situação do país fica inviável encontrar uma solução em curto prazo. O Sr. 164 

Luiz Salgado também ressalta a importância de um Balanço Hídrico e questiona o valor da 165 

reavaliação dos dados e de quanto em quanto tempo estes tem que ser reavaliado. A Sra. 166 

Maria Inês responde ao Sr. Luiz Salgado que a reavaliação do balanço hídrico deveria 167 

acontecer junto com a revisão do Plano de Bacia que já está em tempo de ser revisado, e que 168 

o valor, segundo outras instituições, chega a aproximadamente um milhão de reais. O Sr. 169 

Francisco Martins pede a palavra e diz ser favorável a união de esforços entre as instituições 170 

de ensino para cooperarem no que estiver ao alcance para atualizar alguns dados. A Sra. 171 

Maria Inês pede a palavra e ressalta que havia planejado junto ao programa Ambhidro do 172 

IFF Macaé, coletas e medições em algumas partes de interesse econômico no curso do rio 173 

Macaé para obtenção de dados atualizados, porém devido ao período de pandemia e aporte 174 

de recursos não foi possível dar continuidade. O Sr. Francisco Martins pede a palavra e 175 

relembra que há um pequeno recurso disponível de um projeto em andamento que pode ser 176 

usado para comprar algum equipamento que auxilie na obtenção de dados atualizados. A 177 

Sra. Maria Inês sugere que seja marcado uma reunião entre as instituições UFRJ e IFF para 178 

que possa ser discutida uma possível cooperação para buscar uma solução em curto prazo. O 179 

Sr. Rodolfo pede a palavra e agradece a discussão, se diz estar preocupado por não haver 180 
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solução em curto prazo, mas que é de extrema importância que o CBH Macaé busque 181 

alternativas para a atualização destes dados tendo em vista que os dados estão defasados. O 182 

Sr. Fernando Medina pede a palavra e contextualiza que durante a execução do projeto da 183 

UTE NF 2, houve  a tentativa de uma avaliação mais atualizada sobre todas as demandas 184 

que tem na região da bacia e a partir disso reavaliaram a disponibilidade hídrica dentro dos 185 

parâmetros estabelecidos pela resolução 192 do INEA, e que o estudo de impacto ambiental 186 

do empreendimento encontrou informações conflitantes devido a defasagem do balanço 187 

hídrico. Questionado sobre se há a possibilidade de incluir a  revisão do Balanço Hídrico 188 

como forma de compensação ambiental no licenciamento de uma termelétrica, o Sr. 189 

Fernando Medina explica que por mais que fosse incluída a revisão do Balanço Hídrico em 190 

um licenciamento, tal revisão só poderia sair após o leilão de energia promovido pelo 191 

Estado, e isso pode levar de um a três anos, deixando a revisão do Balanço Hídrico sem data 192 

de conclusão. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e deixa explícito que há urgência em 193 

revisar o Balanço Hídrico, e que em curto prazo o CBH Macaé estará encaminhando pra 194 

CTIG, para que em uma reunião posterior a CTIG possa estar discutindo sobre a revisão do 195 

Balanço Hídrico e a possível criação de um GT. Todos de acordo, a demanda acerca da 196 

revisão do Balanço Hídrico será encaminhada para CTIG. Passando para o ponto de pauta 197 

10, conflito entre Instituições membro, o Sr. Rodolfo Coimbra contextualiza a colocação da 198 

pauta na reunião. O Sr. Gabriel Lessa pede a palavra e explica a situação acerca do conflito e 199 

solicita, segundo o posicionamento da Associação Raízes, que o regimento seja seguido 200 

enquanto outras medidas judiciais estão sendo tomadas. O Sr. Guilherme Mendes pede a 201 

palavra, projeta e realiza a leitura do e-mail da advogada da Associação Raízes, que solicita 202 

a deliberação pela abertura de um processo administrativo disciplinar acerca da infração 203 

cometida, e a consequente notificação da instituição-membro e do infrator para que  204 

apresente defesa no prazo de quinze dias. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e abre para 205 

votação a abertura do processo administrativo disciplinar. Sem manifestações contrarias, é 206 

aprovada a abertura de um processo administrativo disciplinar. Passando para os informes 207 

gerais, A Sra. Virginia Villas Lobos convida a todos para participar do sexto Fórum Água e 208 

Juventude que acontecerá no dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte, também convida 209 

a todos para o Seminário Popular sobre o turismo na APA Macaé de Cima que acontece no 210 
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dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte, o evento acontecerá por videoconferência e o 211 

link será encaminhado posteriormente via Whatsapp. O Sr. Francisco Teixeira pede a 212 

palavra e informa que o CBH Macaé foi bastante elogiado no plano de zoneamento costeiro. 213 

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por Hiego F O da Silva e assinada 214 

pelo Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra. 215 

 

[Original Assinada] 

RODOLFO DOS SANTOS COUTINHO COIMBRA 

Diretor Presidente  

CBH Macaé 

 

                       Ata aprovada em 30 de abril de 2021 


