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REUNIÃO ORDINÁRIA GT SANEAMENTO - OFÍCIO CBH Macaé N.º 
139/2022 

 
 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 9:00 h 

DATA: 27/10/2022 

 

Membros Presentes  

Mauro Calixto (Vale Azul Energia); Juliana Gomes (SAAE RO); Otávio Martins (BRK); Beatriz 

Becker (UFRJ); Valbert (Águas de Nova Friburgo); Thayná Fernandes (Associação Raízes) 

Ouvintes 

Alice Sá (CILSJ); Thayná Alonso (CILSJ); Fernanda Hissa (CILSJ); Adriana Saad (CILSJ); Caio 

Andrade (INEA); Thaisa Azevedo (CILSJ); José Eduardo Carramenha (TEPOR); Katia Regina 

Albuquerque (Bioacqua); Rodolfo Coimbra (PMM); Maria Inês (IFF Macaé); Aparecida Vargas 

(ABRAGEL) 

Pauta 

1. Apresentação saneamento X ECOB: Tema: "Saneamento em área de concessão, como investir 
recursos do Comitê" - definir apresentadores e conteúdo da apresentação;  

2. Planilha Orçamentária do Projeto de Esgotamento Sanitário de Nova Cidade – Rio das Ostras;  

3. Definição de aplicação de recursos de saneamento de 2022. 

Reunião 

A reunião iniciou-se às 9:01h com o primeiro ponto de pauta. Sra. Adriana 

contextualizou a temática relacionada ao uso dos recursos do Comitê para investimento em obras e 

projetos em áreas de concessão de água e esgoto, enfatizando que obras em áreas de concessão 

podem ser realizadas desde que não estejam discriminadas no contrato de concessão no período 

proposto. Foi encaminhado que seja consultado em plenária sobre o posicionamento contrário à 

aplicação de recursos do Comitê em áreas de concessão, que já havia sido definido, mas é 

necessário ratificar, não havendo manifestações contrárias. 
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Sobre a apresentação no ECOB-RJ, foi aberta a votação sobre a apresentação dos projetos 

e aplicação de recursos do CBH Macaé, enfatizando que fosse abordado que todos estão fora de 

áreas de concessão, estando todos os presentes de acordo. O CBH Macaé será representado pelo 

Sr. Mauro Calixto com auxílio da Sra. Thayná Fernandes e o CILSJ.  

Já o segundo e o terceiro pontos de pauta, Sra. Adriana informou sobre a planilha 

orçamentária do Projeto Executivo de Nova Cidade e o valor necessário para complementar e 

viabilizar a contratação da obra, sendo necessário o valor de R$ R$ 676.246,93. Inicialmente, a 

proposta era utilizar parte do recurso destinado para o Projeto de Ligações Prediais no Distrito do 

Frade. No entanto, o INEA fez o repasse previsto para saneamento no ano de 2022 na segunda 

quinzena de outubro, no valor de R$729.298,62 e, por isso, será possível complementar os 

recursos do projeto de saneamento de Nova Cidade, se o Comitê estiver de acordo com a 

utilização de parte desse recurso de 2022. Todos de acordo com a utilização do recurso. Sra. 

Adriana relembrou que não houve demanda do Comitê ao repasse, assim, precisa ser elaborada 

resolução para destinar o recurso. Uma reunião extraordinária CTIL foi marcada para dia 4 de 

Dezembro de 2022 e o Sr. Carramenha solicitou inserção de pauta para elaboração da resolução. 

 Não havendo mais nada a tratar, os presentes agradecem e a reunião se encerra às 9:36h. 

 

Relatório aprovado em: 28/11⁄2022. 

 

 

_________________________________ 
MAURO SERGIO ADIALA CALIXTO          

 


