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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 dezessete de 2 

dezembro de dois mil e vinte por videoconferência. Ao decimo sétimo dia do mês de 3 

dezembro 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 e Gleidson Magalhães, representantes da 16 

Petrobras Base Cabiúnas; Fabio Borges Monteiro, representante da Petrobras – Base 17 

Imbetiba; Fabio Paes Lima Ferreira, representante da Vale Azul Energia; Affonso Henrique 18 

de Albuquerque, representante da EMATER-RIO; Otávio José Costa Martins, representante 19 

da BRK Ambiental; Luiz Henrique Salgado representante da Fundação Instituto de Pesca do 20 

Rio de Janeiro(FIPERJ); José Carramenha representante do Terminal Portuário de 21 

Macaé(TEPOR); Ouvintes: Claudia Magalhães(CILSJ); Tomás Baggio (CILSJ); Guilherme 22 

Botelho (CILSJ); Vanessa Rangel (CILSJ); Hiego Felipe (CILSJ); Thiago Cardoso (CILSJ); 23 

Victor Hugo(Assessória Jurídica-CBHMO); Lucas Queiroz (Associação Raízes); Saulo da 24 

Costa(Associação Raízes); Verônica Kaezer(MRS-Ambiental); Bruna Costa (MRS-25 

Ambiental); Moema(INEA); Douglas Morães(INEA); Flavia Dias(INEA); Paula 26 

(Associação Adianto); Aparecida Vargas(ABRAGEL); Lúcia Mello; Helio 27 

Vanderley(DISEHQ); Thayna Fernandes; Camile Fonseca; A reunião foi presidida pelo 28 

Diretor-Presidente do CBH Macaé, sr. Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e inicialmente 29 

era composta de seguinte pauta: 1- Resposta do questionário sobre a PCH Macaé; 2- Decisão 30 
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sobre advertência à má conduta de membro; 3- Encaminhamento de minuta de Resolução 31 

sobre a abertura do canal extravasor da Lagoa Imboassica; 4- Continuidade, por mais 1(um) 32 

ano, do Monitoramento Ambiental em  Imboassica; 5- Formulário de Avaliação do CILSJ 33 

2020; 6-Informe do CILSJ sobre o repasse dos recursos;  7- Recursos da compensação 34 

financeira; 8- Renovação do contrato de gestão 2021; 9- Apresentação da tabela de 35 

acompanhamento de projetos; 10- Sede do CBH Macaé; 11- Andamento do PMSB; Após 36 

pedidos de alteração e inclusão de pautas, decidiu-se conduzir a reunião com as seguintes 37 

pautas: 1- Informe sobre solicitação de destituição da presidência; 2- Resposta do 38 

questionário sobre a PCH Macaé; 3- Decisão sobre advertência à má conduta de 39 

membro; 4 - Grupo do CBH Macaé – Whatsapp; 5- Encaminhamento de minuta de 40 

Resolução sobre a abertura do canal extravasor da Lagoa Imboassica; 6- 41 

Continuidade, por mais 1(um) ano, do Monitoramento Ambiental em Imboassica; 7- 42 

Formulário de Avaliação do CILSJ 2020; 8- Informe do CILSJ sobre o repasse dos 43 

recursos; 9- Recursos da compensação financeira; 10- Renovação do contrato de gestão 44 

2021; 11 - Apresentação da tabela de acompanhamento de projetos; 12- Sede do CBH 45 

Macaé; 13- Andamento do PMSB; 14- Convite para reunião de nivelamento no âmbito 46 

do projeto “Territorialização e Aceleração dos ODS” – PNUD e Petrobras. Iniciada a 47 

reunião com o ponto de pauta 1, Informe sobre solicitação de destituição da presidência, 48 

Sr. Rodolfo Coimbra contextualiza os demais membros presentes sobre o pedido de 49 

destituição da atual presidência do CBHMO e explanou que dado a sua inclusão na denúncia  50 

feita pela instituição Pequena Semente, deixaria de conduzir tal pauta e pediu que a Diretoria 51 

Colegiada se pronunciasse e fizesse os procedimentos necessárias junto ao CILSJ com 52 

celeridade  enquanto a parte acusada ainda está na presidência do CBHMO, como consta na 53 

solicitação, em seguida passa a palavra para o Sr. José Carramenha que explica que a 54 

diretoria não teve tempo de deliberar sobre tal item, e informa que a diretoria tomará todas 55 

as medidas cabíveis conforme manda o regimento interno. O Sr. Rodolfo Coimbra solicita a 56 

diretoria e toda a plenária que tratem tal item com maior seriedade para que todas as 57 

medidas possam ser tomadas enquanto a parte acusada ainda está na presidência do 58 

CBHMO. O Sr. Hallison Marques solicita a palavra e informa que a diretoria só ficou ciente 59 

do ocorrido dois dias antes da reunião de plenária extraordinária, apesar da reclamação ter 60 
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sido feita no mês de novembro, então solicita que o CILSJ informe a diretoria paralelamente 61 

sobre tramites jurídicos internos em casos como este. A Sra. Virginia Villas Boas pede a 62 

palavra e reforça a fala do Sr. Hallison Marques e contextualiza sobre os conflitos entre o 63 

membro e a parte acusada, reforçando que a acusação não tem fundamentos. Prosseguindo 64 

para o ponto de pauta 2,  Resposta do questionário sobre a PCH Macaé, A Sra. Maria 65 

Inês assume a palavra e explica para os demais membros sobre o questionário enviado pela 66 

MRS-Ambiental ao  CBHMO acerca do Projeto IPAR-PCH MACAÉ. O Sr. Rodolfo 67 

Coimbra realiza a projeção e leitura do questionário. Houve um debate durante a apreciação 68 

das respostas preenchidas pela diretoria do CBHMO e foram feitas as seguintes inclusões e 69 

alterações; No inicio do questionário incluíram o texto: “Sobre as informações abaixo 70 

indicadas em resposta à solicitação feita pela empresa MRS Ambiental, cabe destacar que se 71 

buscou fornecer informações exemplificativas, de forma a apoiar a caracterização da região, 72 

a partir da visão das práticas do CBH Macaé e Ostras na região. Assim, as respostas aqui 73 

apresentadas NÃO devem ser entendidas como a descrição exaustiva dos aspectos 74 

abordados e que não devem substituir levantamentos e análises a partir de dados primários e 75 

outros atores da região. Por fim, a apresentação das respostas aos questionamentos abaixo 76 

elencados não representa parecer favorável ao projeto por parte do CBH Macaé e Ostras 77 

tampouco de sua Diretoria”. No item “1 - Quais são as principais ações do Comitê da Bacia 78 

Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras - CBH Macaé e Ostras?”, a resposta registrada 79 

foi: “O CBH Macaé busca promover, em sua área de atuação, o gerenciamento 80 

descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos. Suas ações consideram os 81 

anseios da população, representada pelos esforços da Sociedade Civil, Poder Público e 82 

Usuários, para propor e executar soluções regionais de proteção aos recursos hídricos, tendo 83 

como principais ações o desenvolvimento de projetos e as tomadas de decisões em prol da 84 

recuperação ambiental e da conservação dos corpos hídricos, considerando os aspectos de 85 

quantidade e qualidade das águas, de forma compatível com o desenvolvimento sustentável 86 

na Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras.”. No item “2- Como descreveria o 87 

contexto ambiental dos municípios de Macaé e Casimiro de Abreu”, a resposta registrada 88 

foi: “Em função do grande crescimento das atividades ligadas à economia do petróleo e 89 

consequente aumento do contingente populacional nas décadas de 90 e 2000, a bacia do rio 90 
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Macaé passou a sofrer significativas pressões ambientais e sobre os recursos hídricos, com 91 

consequente problemas de escassez de água em alguns trechos, problemas relacionados à 92 

qualidade da água nos médio e alto cursos, bem como problemas de inundações no baixo 93 

curso. Esses impactos estão relacionados principalmente com: ocupação desordenada das 94 

margens dos rios; problemas de planejamento de macro e microdrenagem; e alta demanda 95 

do uso dos recursos hídricos pelas indústrias. Além disso, nos distritos serranos de Macaé e 96 

na porção do município de Casimiro de Abreu na RH-VIII há ameaças aos recursos hídricos 97 

derivadas da agropecuária não sustentável, do subparcelamento do solo, por vezes associado 98 

à ocupação de áreas de preservação permanente e do turismo desordenado, que impactam na 99 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, apesar de haver Unidades de Conservação que 100 

protegem nascentes e cabeceiras dos principais corpos hídricos, rica biodiversidade e 101 

exuberante beleza cênica natural.”. No item “3- Quais são os principais problemas 102 

ambientais observados? Quais são as principais ações do Comitê para contornar tais 103 

problemas?”, a reposta registrada foi: “Dentre os principais problemas observados na RH-104 

VIII, podemos citar: a situação de escassez hídrica verificada em alguns trechos da bacia 105 

hidrográfica, principalmente no trecho da Severina, onde há uma série de importantes 106 

captações; o assoreamento do rio Macaé em seu médio e baixo cursos, como reflexo da 107 

retilinização de seu curso original e aumento da erosão nas partes alta e média da bacia; 108 

turismo desordenado e a falta de coleta e tratamento de esgoto nas partes alta e média da 109 

bacia; a intrusão salina na foz do rio Macaé, dentre outros problemas. A fim de mitigar os 110 

problemas ambientais na RH-VIII, o CBH Macaé vem trabalhando de forma integrada, 111 

envolvendo os diversos atores da gestão dos recursos hídricos (sociedade civil, usuários e 112 

poder público), desenvolvendo projetos e buscando implementar os programas e metas 113 

estipulados no Plano de Recursos Hídricos da RH-VIII.”. O item ainda traz o adendo: “Há 114 

Parcerias Público-Privada (PPPs) na região? E Projetos com Organizações não-115 

governamentais? Que tipos, pode citar?”, que foi preenchido da seguinte forma: “A principal 116 

parceria público-privada ocorreu em 2010, onde foi estabelecida uma parceria entre o poder 117 

público, setor usuário e comitê de bacia, que através do convênio Petrobrás-Inea, a 118 

petrolífera financiou a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da RHVIII. Além disso, 119 

alguns projetos do CBH Macaé são executados por empresas privadas contratadas por meio 120 



 

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 

 

de licitações. Atualmente diversas organizações não-governamentais e associações sem fins 121 

lucrativos compõem a plenária do CBH Macaé, setor da Sociedade Civil. Em seu histórico, 122 

o CBH Macaé promoveu diversos projetos executados e/ou propostos por ONGs e 123 

associações sem fins lucrativos, como por exemplo: o projeto Sistematização e 124 

Disseminação da Educação Ambiental na Área de Proteção Ambiental do Sana (2016); 125 

projeto Teatro Rio Esperança (2014); projeto Águas para o Futuro (2013); projeto Dragom 126 

Dreaming: Elaboração de projetos (2017); Curso de Bioconstrução em Bambu (2017) e 127 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) – (2015). Fora do âmbito do CBH Macaé, na área de 128 

saneamento destacamos a PPP entre as Prefeituras Municipais de Macaé e Rio das Ostras e a 129 

BRK Ambiental, com vistas à implementação de coleta e tratamento de esgoto doméstico. 130 

Além dos projetos supracitados, o CBH Macaé desenvolveu e vem desenvolvendo os 131 

seguintes projetos: Projeto Esgotamento Sanitário de Rocha Leão – Rio das Ostras (2019); 132 

Projeto de Monitoramento de parâmetros limnológicos da lagoa e do rio Imboassica (2020); 133 

Projeto de Avaliação da qualidade da água da REBIO União (2020); Revisão do Plano 134 

Municipal de Saneamento Básico de Macaé (Em fase final de execução); Produtor de Águas 135 

- Diagnóstico socioambiental e elaboração de projeto técnico das ações de conservação de 136 

solo e água da sub-bacia hidrográfica do alto curso do rio Macaé (2016); Oficinas de 137 

Enquadramento dos Corpos d’água (2019 e 2020); Instalação de Placas Informativas dos 138 

Cursos d’Água da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras – (2019); Contratação 139 

de empresa especializada na elaboração de documentos para implementação do Pagamento 140 

por Serviços Ambientais e Boas Práticas na RH-VIII (Em fase de licitação); Projeto Wetland 141 

Rio Novo – Ilha Colônia Leocádia (em fase de licitação); Aprovação do projeto de Reforma 142 

Barragem Santa Margarida em 2020; Projeto de extensão da rede de esgotamento sanitário 143 

de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua Joaquim José da Caridade (em fase 144 

de licitação).”. No item “4- Há um algum plano de conservação da Bacia? Pode falar sobre 145 

ele? Qual o maior desafio?”. A resposta registrada foi: “Sim. Há o Plano de Recursos 146 

Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRH Macaé/Ostras) – Concluído em 147 

2014. O maior desafio é estabelecer o “Pacto pelas Águas”, com definição de objetivos bem 148 

definidos e uma agenda de trabalho, em que os diferentes setores/instituições pactuem suas 149 

respectivas responsabilidades, além de estabelecer uma dinâmica continuada de 150 
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monitoramento da implementação do Plano. Seu diversos volumes específicos bem como o 151 

Relatório Gerencial e o Relatório Síntese podem ser acessados no endereço eletrônico 152 

https://cbhmacae.eco.br/gestao-da-bacia/plano-da-bacia/.”. No item “5- São realizadas 153 

ações/atividades junto a população local sobre proteção e gestão ambiental? Projetos de 154 

Educação Ambiental junto as escolas?”. A resposta registrada foi: “Sim. O CBH Macaé tem 155 

forte compromisso com a Educação Ambiental na RH-VIII e tem realizado diversos projetos 156 

ao longo dos últimos anos tendo como público alvo jovens e adultos, de diversos níveis 157 

educacionais e setores da sociedade. Estão listados a seguir os principais projetos realizados, 158 

e para maiores informações, os relatórios referentes a cada um dos projetos citados podem 159 

ser visualizados neste link:https://cbhmacae.eco.br/projetos/; Fórum Água e Juventude 160 

(anual desde 2015-2020); Produtor de Águas - Diagnóstico socioambiental e elaboração de 161 

projeto técnico das ações de conservação de solo e água da sub-bacia hidrográfica do alto 162 

curso do rio Macaé (2016); Sistematização e Disseminação da Educação Ambiental na Área 163 

de Proteção Ambiental do Sana (2016); Teatro Rio Esperança (2014); Águas para o Futuro 164 

(2013); Dragom Dreaming: Elaboração de projetos (2017); Curso de Bioconstrução em 165 

Bambu (2017); Sistemas Agroflorestais (SAFs) – (2015); Instalação de Placas Informativas 166 

dos Cursos d’Água da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras – (2019)”. No item 167 

“6- Há projetos voltados para o Ecoturismo na região? Algum específico no rio Macaé 168 

(trecho da PCH)?”. A resposta registrada foi: “O CBH Macaé desenvolveu em 2016 um 169 

projeto denominado Sistematização e Disseminação da Educação Ambiental na Área de 170 

Proteção Ambiental do Sana que teve como objetivo realizar o ordenamento e 171 

monitoramento do uso turístico nas cachoeiras do córrego Peito de Pombo, visando reduzir o 172 

impacto da visitação por meio da sistematização e disseminação da educação Ambiental. Em 173 

específico no rio Macaé, há um projeto em fase de licitação denominado Ordenamento e 174 

monitoramento do uso recreativo e turístico dos atrativos naturais ‘Encontro dos Rios’ e 175 

‘Gianinni’ em Lumiar, aprovado pela Resolução CBH Macaé n° 99 de 12 de Abril de 2019. 176 

Além desses, foram aprovados, neste ano de 2020, recursos financeiros para execução do 177 

projeto Diagnóstico da capacidade de carga para visitação à luz dos impactos nos recursos 178 

hídricos na APA do Sana, por meio da Resolução CBH Macaé n° 128 de 12 de novembro de 179 

2020.”. No item “7- Como avalia a possibilidade de instalação da PCH Macaé?”. A resposta 180 
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registrada foi: “O CBH Macaé demonstra grande preocupação quanto aos impactos da PCH 181 

Macaé, no que diz respeito não apenas à disponibilidade e balanço hídrico, que gera 182 

preocupação com o abastecimento urbano e industrial do município de Macaé que é 183 

constantemente impactado pelo período de escassez hídrica, mas também pelos impactos 184 

causados por obras que farão alterações estruturais no leito do rio Macaé e construirão um 185 

túnel no terreno rochoso, intensificando os processos erosivos e de assoreamento e 186 

impactando na fauna e a flora durante a etapa de construção e operação da PCH. Além disso, 187 

causarão impactos negativos no ecoturismo, turismo rural entre outros usos, que são fontes 188 

de renda das populações locais, e ainda, pela localização do empreendimento e seus 189 

impactos causados em unidades de conservação no Mosaico da Mata Atlântica Central 190 

Fluminense (MCF), reconhecido pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente Nº 350, de 191 

11 de dezembro de 2006.”. No item “8- Ela pode trazer benefícios para os municípios 192 

afetados?”. A resposta registrada foi: “O CBH Macaé considera prematura e inviável 193 

qualquer manifestação sobre possíveis benefícios, uma vez que o Estudo de Impacto 194 

Ambiental (EIA) não foi concluído.”. No item “9- E, em relação aos prejuízos, teria 195 

algum?”. A resposta registrada foi “Sim. Impactos negativos sobre a disponibilidade e 196 

balanço hídrico nos trechos a jusante da PCH, ameaçando a segurança hídrica; erosão de 197 

encostas e intensificação do assoreamento do rio, com aumento de turbidez e queda de 198 

qualidade de água durante toda a fase de instalação do empreendimento e consequente 199 

impacto no ecoturismo, turismo rural, prática de canoagem, rafting, entre outros usos que 200 

são fontes de renda das populações locais; e ainda impactos causados sobre a fauna e flora 201 

(incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção) durante a etapa de construção. 202 

Além disso, causará alterações estruturais no leito do rio, o que vai na contramão das 203 

medidas recomendadas hoje.”. Todos de acordo com o preenchimento do formulário desta 204 

maneira. Prosseguindo para o ponto de pauta 3, Decisão sobre advertência à má conduta 205 

de membro, O Sr. Vitor Hugo pede a palavra e relembra os demais membros sobre os 206 

conflitos envolvendo representantes das Associação Raízes e o Grupo de Defesa Ecológica 207 

Pequena Semente. O Sr. Gabriel Lessa pergunta se o representante do GDEPS foi notificado. 208 

O Sr. Vitor Hugo responde que sim e o Sr. Guilherme Mendes complementa informando que 209 

tal membro já havia sido notificado mas não se manifestou de forma alguma, e conforme 210 
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manda o regimento interno, a plenária deveria decidir se a advertência será aplicada. O Sr. 211 

Vitor Hugo projeta e realiza a leitura do Artigo 14 do Regimento Interno do CBHMO, que 212 

diz “É vedado aos representantes dos membros do CBH MACAÉ dirigirem-se 213 

ofensivamente a qualquer outro de seus pares, submetendo-se o infrator à pena de 214 

advertência e no caso de reincidência, afastamento do Comitê imposta pela diretoria 215 

colegiada, por deliberação da plenária.”. Outros membros relatam ter sido vitimas de 216 

comentários ofensivos vindo por  parte do acusado, porém como é a primeira vez que uma 217 

denuncia é formalizada, cabe a plenária decidir se vai ou não aplicar a advertência. Após 218 

debate e por decisão unanime a aplicação de advertência ao Sr. Bruno Schuzmacher é 219 

aprovada. Prosseguindo para o ponto de pauta 4, Grupo do CBH Macaé – Whatsapp, A 220 

Sra. Virginia Villas Boas pede a palavra e informa que a CTEACOM deliberou a criação de 221 

um grupo oficial para a próxima gestão onde apenas os administradores podem enviar 222 

mensagem, para evitar situações constrangedoras. O grupo vigente não terá mais vinculo 223 

com o CBH Macaé, e quem se sentir a vontade pode permanecer ou sair. Após debate entre 224 

os membros, decidiu-se dissolver o atual grupo do CBH- Macaé, onde este será nomeado 225 

como “Sociedade da RH VIII”. A diretoria solicitou a assessoria de comunicação do CILSJ 226 

a criação de um grupo oficial onde apenas os membros representantes de entidades ligadas 227 

ao CBHMO poderiam enviar mensagens, os demais membros do grupo não poderiam mais 228 

enviar mensagens, e o grupo tem como objetivo único e exclusivo informar os demais 229 

membros sobre as ações do CBH Macaé e informativos. Por decisão unanime, foi aprovada 230 

a criação de um grupo oficial do CBH Macaé onde apenas membros previamente escolhidos 231 

poderiam mandar mensagens apenas com o intuito de informar sobre coisas relacionadas ao 232 

CBH Macaé, o grupo atual não teria mais vinculo oficial com o CBH Macaé sendo 233 

transformado no grupo “Sociedade da RH VIII”. Prosseguindo o ponto de pauta 5, 234 

Encaminhamento de minuta de Resolução sobre a abertura do canal extravasor da 235 

Lagoa Imboassica, a Sra. Evelyn Raposo pede a palavra e explica que a minuta de 236 

resolução n° 733/2020 que a Secretária Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Macaé 237 

encaminhou ao CBH Macaé para apreciação, que diz respeito a abertura do canal extravasor 238 

da Lagoa de Imboassica nos períodos de chuva. A minuta está sendo encaminhada para 239 

avaliação conjunta de outros órgãos ambientais. O Sr. Rodolfo Coimbra pede a palavra e 240 
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propõe que a minuta seja encaminhada a Câmara Técnica de Lagoa e Zona Costeira, 241 

reforçando que este assunto precisa ser tratado pois o CBH Macaé deve orientar o Munícipio 242 

como proceder nesta situação. A Sra Maria Inês pede a fala e reforça que a minuta deve ser 243 

debatida na CTLAZOC e depois encaminhada para CTIL para que seja verificada as 244 

questões jurídicas da resolução para que possa estar retornando a plenária. O Sr. Guilherme 245 

Mendes pergunta se a criação de uma nova resolução ficará a encargo do CBH Macaé, o Sr. 246 

Rodolfo Coimbra esclarece a questão respondendo que as questões acerca da resolução serão 247 

debatidas nas respectivas Câmaras Técnicas junto ao INEA, posteriormente. Prosseguindo 248 

para o ponto de pauta 6, Continuidade, por mais 1(um) ano, do Monitoramento 249 

Ambiental em Imboassica, O Sr. Guilherme Mendes explica que a CTIG deliberou a 250 

monitoramento porém com um novo escopo considerando as informações do IFF e da UFRJ, 251 

e ainda informa que há recurso em conta para prosseguir com o monitoramento com um 252 

novo escopo através de um novo edital de licitação. Ele ainda informa que o escopo está 253 

sendo finalizado pela equipe do CILSJ e será entregue na próxima reunião. O Sr. Rodolfo 254 

Coimbra sugere que assim que o novo escopo estiver pronto o CILSJ encaminhe um pedido 255 

de convocação de reunião extraordinária conjunta entre a CTIG e a CTLAZOC para 256 

apreciação do escopo e tratar deste assunto em especifico. Todos de acordo com a sugestão 257 

do Sr. Rodolfo Coimbra. Prosseguindo para o ponto de pauta 7, Formulário de Avaliação 258 

do CILSJ 2020, O Sr. Guilherme Mendes informa que o formulário de avaliação foi 259 

enviado a todos os membros, tal formulário faz parte das metas do contrato de gestão, os 260 

membros tem até o dia vinte e dois de dezembro. A Sra. Maria Inês e o Sr. Rodolfo Coimbra 261 

reforçam a importância de todos os membros responderem o questionário o quanto antes. 262 

Prosseguindo para o ponto de pauta 8, Informe do CILSJ sobre o repasse dos recursos. 263 

A Sra. Cláudia Magalhães informa que no ano de dois mil e vinte a agencia delegatária só 264 

recebeu o repasse de recurso apenas do contrato de gestão, e que os recursos de projeto não 265 

foram repassados no ano de dois mil e vinte devido a uma pendencia de prestação de contas 266 

referentes ao ano IV e ano V. Tal questão já foi discutida e tratada entre a Secretária 267 

Executiva e o INEA. Na semana anterior a diretoria do INEA informou que há uma multa a 268 

ser paga e que o pagamento de tal multa acarretaria na liberação dos recursos. Ela ainda 269 

informa que até o presente momento o CILSJ não recebeu nenhuma informação a respeito 270 
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do repasse e o documento de cobrança. O Sr. Helio Vanderley pede a palavra e informa que 271 

o INEA já está agilizando a liberação de recurso e que após o pagamento da multa os 272 

recursos estarão em conta. O Sr. Helio Vanderley pede a palavra e aproveita a oportunidade 273 

para contextualizar a situação de repasses de recursos no ano de dois mil e vinte, informa 274 

que a diretoria do INEA já deliberou que até o final do ano todos os recursos nas subcontas 275 

sejam repassados aos comitês. Também informa que para o ano de dois mil e vinte um a 276 

procuradoria do estado deu sinal verde para publicação do decreto para o repasse automático 277 

de recursos ao comitês de bacias e entidades delegatárias. Prosseguindo para o ponto de 278 

pauta 9, Recursos da compensação financeira, A Sra. Moema explica que o CBH Macaé 279 

foi contemplado com a distribuição da compensação financeira no ano de dois mil e vinte 280 

um que saiu no apostilamento do contrato do CBH Macaé. Prosseguindo para o ponto de 281 

pauta 10, Renovação do contrato de gestão 2021, A Sra Moema explica que o contrato de 282 

gestão do CBH Macaé não vence no dia trinta de dezembro de dois mil e vinte, e por isso só 283 

foi feito o termo aditivo dos contratos de outros comitês que estavam para vencer. Na 284 

questão contratual do CBH Macaé foi feito um apostilamento, que é um processo 285 

administrativo mais simples onde nenhuma clausula contratual foi alterada, apenas o 286 

orçamento de dois mil e vinte e um na qual foi adicionado o orçamento do custeio 287 

administrativo do CILSJ para o próximo ano. Prosseguindo para o ponto de pauta 11, O Sr. 288 

Rodolfo Coimbra pede que o Sr. Guilherme projete a planilha de projetos do CBH Macaé, e 289 

propõe que o CILSJ encaminhe a planilha para os membros para apreciação individual e 290 

caso algum membro deseje encaminhar alguma inclusão ou alteração que faça isso através 291 

do email. Todos de acordo com a sugestão. Prosseguindo para o ponto de pauta 12, Sede 292 

do CBH Macaé, O Sr. Rodolfo contextualiza sobre o processo de instalação da sede do 293 

CBH Macaé no município de Rio das Ostras que não pode ser continuado devido ao período 294 

de processo eleitoral. A Sra. Cláudia Magalhães informa que foi solicitado a Prefeitura de 295 

Rio das Ostras que encaminhe formalmente um oficio que oficializa a concessão do espaço 296 

para a sede do CBH Macaé e um contrato de concessão. Prosseguindo para o ponto de 297 

pauta 13, Andamento do PMSB, o Sr. Guilherme Mendes informa que os produtos do 298 

Plano Municipal de Saneamento Básico foram aprovados, faltando apenas o produto VII que 299 

poderá ser aprovado posteriormente através de audiências públicas, e que será necessário 300 
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reuniões com a CTIG e CTEACOM  para definir estas audiências. O Sr. Guilherme Mendes 301 

informa que o contrato com a empresa venceu em novembro mas foi adicionado um termo 302 

aditivo estendendo o contrato até março de dois mil e vinte e um. Prosseguindo para o ponto 303 

de pauta 14, Convite para reunião de nivelamento no âmbito do projeto 304 

“Territorialização e Aceleração dos ODS” – PNUD e Petrobras, O Sr. Rodolfo Coimbra 305 

informa que no dia dezenove de dezembro de dois mil e vinte acontecerá uma reunião para o 306 

nivelamento do projeto de Territorialização e Aceleração dos Objetivos de 307 

Desenvolvimentos Sustentável às dez horas da manhã e convida a todos os membros a 308 

participarem. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião, a presente ata foi lavrada 309 

por Hiego F O da Silva e assinada pelo Diretor Presidente do CBH Macaé, Sr. Rodolfo dos 310 

Santos Coutinho Coimbra. 311 

[Original Assinada] 

RODOLFO DOS SANTOS COUTINHO COIMBRA 

Diretor Presidente 

 CBH Macaé 

 

 

Ata aprovada em 30 de abril de 2021 

 


