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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 e sete de 2 

maio de dois mil e vinte e dois por videoconferência. Ao vigésimo sétimo dia do mês de 3 

maio de dois mil e vinte e dois às nove horas em primeira convocação, e às nove horas e 4 

trinta minutos em segunda convocação deu-se início a Reunião Extraordinária da Plenária 5 

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

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

Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Jolnnye Rodrigues Abrahão, representantes da 8 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras (PMRO); Maria Inês Paes Ferreira, representante 9 

do Instituto Federal Fluminense – Campus Macaé (IFF-Macaé); Gleidson Mendes da S. 10 

Magalhães, representante da Petrobras - Base Cabiúnas; Mauro Sérgio Adiala Calixto, 11 

representante da Vale Azul Energia; Affonso Henrique de Albuquerque, representante da 12 

EMATER-RIO; Otávio José Costa Martins, representante da BRK Ambiental; Juliana de 13 

Paula representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras (SAAE-14 

RO); Katia Regina S. Coelho de Albuquerque, representante da Instituição Bioacqua de 15 

Promoção de Desenvolvimento Sustentação e Defesa do Meio Ambiente; Leonardo Silva 16 

Fernandes, representante do INEA-SUPMA; Andreza Aparecida Franco Câmara, 17 

representante da Universidade Federal Fluminense (UFF); Mauricio Mussi Molisani, 18 

representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé (UFRJ-Macaé); 19 

Gisela Livino de Carvalho, represente do Instituto Chico Mendes de Conservação da 20 

Biodiversidade (ICMBIO); Artur Barroso Bago, representante da Secretaria de Estado de 21 

Defesa Civil Regional de Defesa Civil Baixada Litorânea (REDEC – Litorânea). Ouvintes: 22 

Guilherme Botelho (CILSJ); Alice Azevedo (CILSJ); Fernanda Hissa (CILSJ); Giovanna 23 

Rangel (CILSJ); Hiego Felipe (CILSJ); Moema Versiani (INEA); Marcelo Crespi (INEA).   24 

A reunião foi presidida pela Diretora-Presidente do CBH Macaé, Sra. Katia Regina S. 25 

Coelho de Albuquerque, sendo composta pela seguinte pauta: 1) Apresentação das metas e 26 

indicadores do Contrato de Gestão e desempenho do CILSJ; 2) Discussão sobre 27 

sustentabilidade do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos: 28 

Delegat´ria/Comitê/FFCBH/CERHI, para os próximos 5 anos; 3) Apresentação da 29 

previsão de arrecadação 2023 a 2027; 4) Votação sobre a continuidade de o CILSJ 30 
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permanecer como entidade Delegatária para os próximos 05 anos. A Sra. Adriana Saad, 31 

iniciou a reunião com ponto de pauta 1, apresentando o Contrato de Gestão nº 01/2012, a 32 

equipe técnica do CILSJ e o apoio à gestão. Em seguida, foram divulgados os resultados da 33 

Disponibilização de Informações que tem como subindicadores: o Conteúdo 34 

disponibilizado e atualizado, que teve seu grau de alcance atingido; a Elaboração e 35 

Distribuição de Informativo Digital, que teve sua meta parcialmente atingida; a Elaboração 36 

e Divulgação de Relatório Digital sobre o Cenário Ambiental da bacia, que teve a meta 37 

atingida. Preseguindo para os Instrumentos de Gestão, foi obtido o resultado de meta 38 

parcialmente atingida para o Sistema de Informação, a Atualização do Plano de Recursos 39 

Hídricos e Estudos ou proposta sobre cobrança. Seguindo para os resultados do Indicador 40 

Reconhecimento Social: a Avaliação pelos Membos Titulares do Comitê (ou por votantes 41 

na plenária) sobre a atuação do CILSJ alcançou o grau de alcance; os Meios de 42 

Comunicação Social teve sua meta parcialmente atingida. Prosseguiu-se para o indicador 43 

acomapnhamento de aplicação dos recursos do FUNDRHI, que não atingiu a meta no 44 

Índice de desembolso dos recursos repassados à delegatária no ano e Índice de desembolso 45 

dos recursos acumulados. Já no indicador Finalístico, o subindicador Evolução da 46 

execução de componente(s), subcomponente(s) ou programa(s) do PAP ao longo da 47 

vigência do contrato atingiu a meta. Prosseguindo para o ponto de pauta 2, foram 48 

apresentados os status dos projetos em andamento,  a Sustentabilidade do Sistema Estadual 49 

de Recursos Hídricos, a previsão de arrecadação da RH VIII Macaé e das Ostras, 50 

considerando atualização do PPU pelo IPCA, a tabela do Plano Plurianual de 51 

Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2022-52 

2025. Foi informado pela Sra. Adriana Saad que para a atualização do PAP até 2027, será 53 

necessário uma reunião, mas para o ano de 2022 foi solicitado o recurso de saneamento 54 

com aporte de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que será decidido o 55 

destino de uso, já que todos outros recursos já tem uso estipulado. Finalizada a 56 

apresentação, o Sr. Marcelo ressaltou a importância da discussão da distribuição igualitária 57 

dos recursos e informou que foi proposta, em uma reunião da CTIG, um calendário para 58 

retomada das discussões, para que seja definido no Conselho nacional de Recursos 59 

Hídricos, mediante resolução, a distribuição desses recursos. Foi questionado pelo Sr. 60 
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Rodolfo Coimbra se em caso de licença de funcionário da equipe técnica há previsão de 61 

substituição temporária, já que o acumúlo de função pode ser prejudicial ao andamento do 62 

Comitê, foi explicado pela Sra. Adriana Saad que não há previsão orçamentária para 63 

contratação temporária, pois seria necessária nova contratação, o que causaria altos custos, 64 

o que não está previsto em contrato. Dando prosseguindo a reunião, seguiu-se para  ponto 65 

de pauta 3, onde o Sr. Rodolfo Coimbra questionou o valor utilizado em 2022 e as 66 

previsões nos próximos anos para custeio da Delegatária, então, a Sra. Adriana Saad 67 

informou que o valor ficou em média R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sendo R$ 68 

600.000,00 (seiscentos mil reais) do Comitê da Cobrança e R$ 200.000,00 (duzentos mil 69 

reais) do CFURH (Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos). A 70 

Sra. Moema Versiani informou que o recurso da cobrança não sustenta o contrato e este é 71 

utilizado para financiamento de projetos, porém o recurso vindo da compensação 72 

financeira deveria custeá-los, então o CBHMO decidiu destinar mais recursos da cobrança 73 

para custeio da Entidade Delegatária, por isso seria necessário um estudo para melhor 74 

distribuição dos recursos. Também foi exposto que a previsão de custeio do CBHMO 75 

finalizará em 2024 e, por isso, será preciso estudos para melhor solução para a situação, a 76 

partir de reuniões já propostas para discutir sobre GACGs e Diretorias dos CHSs. A Sra. 77 

Moema também esclareu algumas dúvidas em relação à conta reserva, onde foi 78 

encaminhado R$2.000.000,00 (dois milhões) para a Delegária, sendo R$ 1.000.000,00 (um 79 

milhão de reais) para o CBHMO, porém o recurso continuará sendo usado para 80 

complemento do custeio do Contrato de Gestão. Seguiu-se para o ponto de pauta 4, onde 81 

o Sr. Rodolfo Coimbra ressaltou que o contrato do Comitê é altamente crítico, já que não 82 

existem recursos, criticou os gastos com o contrato, defendeu a discussão dos pontos 83 

apenas no CBHMO, com ausência do CBHLSJ e informou que não ocorreram discussões 84 

em respeito à cobrança. A Sra. Maria Inês Ferreira propôs que fosse realizada uma reunião 85 

onde seja exposto as pesperctivas futuras do novo vontrato da Entidade Delegatária. A Sra. 86 

Moema fez distinções entre o custeio do contrato, o novo contrato e a decisão se o comitê 87 

continuará com o CILSJ como entidade delegatária e que estes pontos são independetes, 88 

sendo complementada pelo Sr. Marcelo Crespi que esclareceu ainda pontos abordados pelo 89 

Sr. Rodolfo Coimbra. O Sr. Mauro Calixto ressaltou a importância da realização de uma 90 
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reunião que exponha as perspectivas futuras do contrato com o CILSJ e informou que caso 91 

mude a forma contratual, é necessário que seja feito imediatamente. Nas sequência, foi 92 

solicitada uma reunião do GT Cobrança, de carater urgência, com o intuito de rever o valor 93 

da cobrança. Foi realizada votação para decisão entre manter o CILSJ como entidade 94 

Delegatória por 02 ou 05 anos. Finalizada com 11 membros à favor da permanência por 02 95 

anos e 02 membros à favor para a permanência por 05 anos. Foi então deliberada a 96 

permanência por 02 anos, com a recomendação de aguardar a reunião de diretoria com o 97 

INEA para tratar sobre questões de arrecadação do Contrato de Gestão e uma plenária que 98 

abordará assuntos relacionados ao contrato. A reunião entre a diretoria, o INEA e o grupo 99 

de acompanhamento ocorrerá no dia 02 de junho de 2022 e abordará a discussão do custeio 100 

do contrato de gestão. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por Lara de 101 

Almeida Fernandes e assinada pela Diretora Presidente do CBH Macaé, Sra. Katia Regina 102 

S. Coelho de Albuquerque. 103 

 104 

 

 
KATIA REGINA S. COELHO DE ALBUQUERQUE 

Diretor Presidente 

 CBH Macaé 

 

Ata aprovada em 02 de setembro de 2022 


