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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 11:40 h 

DATA: 21/05/2021 

Pauta da Reunião: 

1- Eleição da Coordenação Adjunta; 

2- Projeto Águas do Macaé – AMA Lumiar; 

3- Fórum da Sociedade Civil; 

4- Fórum Água e Juventude; e 

5- Empresa contratada para auxiliar na comunicação do CBH Macaé. 

Membros Presentes:  

Leideane Freire, representante da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar (AMA – 

Lumiar); Katia Regina Albuquerque, representante do Instituto Bioacqua de Promoção de 

Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente (BIOACQUA); Evelyn Raposo, 

representante da Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Marcos Cezar, (Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO); Thayna Fernandes, representante da Associação 

Raízes; Mauro Calixto, representante da Vale Azul Energia LTDA. Ouvintes: Irlane Alexandria 

(Associação Raízes), Marcelo Pessanha (ICMBIO), José Eduardo Carramenha, (Terminal 

Portuário de Macaé - TEPOR); Otávio Martins (BRK Ambiental); Adiane Oliveira (Prefeitura 

Municipal de Rio das Ostras – PMRO); Gleidson Magalhães (PETROBRAS Cabiunas); André 

Smarra (AMA – LUMIAR); Hallison Marques (Companhia Estadual de Água e Esgoto - 

CEDAE); Marcelo Bassi (Marlim Azul Energia S. A.); Eduardo Bini (Centro de Estudos e 

Conservação da Natureza - CECNA); Sara Galvão (Usina Termelétrica Termomacaé); Maria Inês 

(Instituto Federal Fluminense - Campus Macaé); Juliana Gomes (Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Rio das Ostras); Jolnnye Abrahão (Prefeitura Municipal de Rio das Ostras – PMRO); 

Francisco Martins Teixeira (Universidade Federal do Rio de Janeiro – Macaé); Ramon Pittizer 
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(Prefeitura Municipal de Nova Friburgo); Marianna Cavalcante (CILSJ), Guilherme Mendes 

(CILSJ), Vanessa Rangel (CILSJ), Fernanda Hissa (CILSJ).  

Reunião:  

Iniciando a reunião pelo o primeiro ponto de pauta, Eleição da Coordenação Adjunta, a 

Câmara Técnica de Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social (CTEACOM) 

indicou e elegeu a Sra. Thayná Fernandes, representante da associação raízes, para o cargo de 

Coordenadora Adjunta. 

Seguiu-se para o segundo ponto de pauta, o Projeto Águas do Macaé – AMA Lumiar, 

onde foi discutido sobre o projeto e os membros concordaram com a aprovação do projeto, com 

suas características iniciais, ou seja, permanecendo no formato presencial, desde que mantenham 

as ressalvas em relação às condições sanitárias e medidas de seguranças, como a utilização de 

máscaras e disponibilidade de álcool previstas no escopo do projeto. Sem mais a acrescentar 

seguiu-se para o ponto de pauta seguinte. 

A Sra. Leideane Freire fez a leitura do terceiro ponto de pauta, o Fórum da Sociedade 

Civil, e a mesma informou que havia sido decidido na reunião anterior o tema do evento, sendo 

ele: “Atuação do CBH perante a perspectiva de instalação de empreendimentos de alto impacto na 

Região Hidrográfica VIII”. Ficou definido que para iniciar o evento a abertura será feita pelo 

Professor Arthur Soffiati, discorrendo sobre a história da bacia do rio Macaé; e o Professor Paulo 

Roberto Marinho, irá abordar a criação e importância do CBH Macaé. 

A Sra. Kátia Albuquerque solicitou que o consórcio entrasse em contato com os conselhos 

municipais de meio ambiente, para obter a lista de instituições conselheiras de cada município da 

bacia, para que pudesse ser encaminhado o convite do evento, e entrar em contato com a Sra. 

Janaina Ribeiro, responsável pelo documentário acerca do Comitê Rio Dois Rios, e que a mesma 

pudesse ser uma das palestrantes do evento.  

Após discutir sobre o assunto, ficou definido que o evento ocorrerá no dia 29 de setembro 

de 2021, às 17 horas. A Sra. Leideane Freire propôs um agendamento de uma reunião 

extraordinária para que se pudesse tratar especificamente desse ponto de pauta. Todos 

concordaram, e seguiu-se para o próximo ponto de pauta. 
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Dando início ao quarto ponto de pauta, a CTEACOM decidiu agendar o Fórum Água e 

Juventude para o dia 25 de novembro de 2021, pois ocorrendo ao final do ano, o evento poderia 

ocorrer de forma presencial. Todos foram de acordo e sem mais a acrescentar deu-se por 

encerrado o ponto de pauta. 

Iniciando o quinto ponto de pauta, Empresa contratada para auxiliar na comunicação do 

CBH Macaé, a Sra. Marianna Cavalcante informou que uma empresa apresentou a proposta mais 

vantajosa, e que venceu o certame. Porém, houve uma mudança na presidência do CILSJ, cuja 

gestão ainda está conhecendo os procedimentos do CILSJ e por isso o contrato ainda não foi 

assinado pelo presidente recentemente eleito. A Sra. Marianna Cavalcante, ainda, informou que 

não poderia precisar quando o contrato será assinado e afirmou que a documentação já esta sendo 

analisada pela equipe da presidência. 

A Sra. Leideane Freire informou que a mesma entrará em contato com os demais membros 

da câmara técnica pra que se possa discutir acerca do Fórum da Sociedade Civil, e que será 

agendada uma reunião conjunta extraordinária com a CTIG para definir a organização do saber 

político. Sem mais a acrescentar, deu-se por encerrado o ponto de pauta e a reunião. 

 

Relatório aprovado em: 15/07/2021 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

LEIDEANE FREIRE 


