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Aprovada em 27/07/2021. 

Pauta da reunião: 

1 –  Aprovação da pauta; 

2 – Aprovação da minuta da memória da 23ª R.O. do GT FUNDRHI, de 25/05/2021; 

3 – Apresentação do andamento dos projetos – CILSJ; 

4 –  Solicitação de recursos referentes ao saldo da conta do Comitê Piabanha na CUTE; 

5 –  Informe sobre o andamento do processo de resolução CERHI-RJ relativa à criação 

da "Conta Reserva" com recursos da CFURH/CUTE; 

6 – Aprovação da alocação de recursos em parcelas pendentes; 

7 – Informes gerais. 

 

Coordenador(a): 

  Lícius de Sá Freire 

Relator(a): 

 Fernanda Scudino/Ronald Miranda  

 Adriana Saad/Thiago Cardoso 

Participantes: 

 Adriana Saad  

 Christianne Bernado  

 Erika Cortines  

 Eloisa Torres  

 Friedrich Herms  

 Fernanda Scudino  

 Lícius de Sá Freire  

 Adriana Pizão  

 Karina de Moura Costa Alencar  

 Uiara Martins  
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 José Arimathéa  

 Participantes:  

 Luis Jupy  

 Marcelo Abraira Crespi  

 Maria Aparecida Borges Pimentel  

 Magno Neves  

 José Maximino  

 Márcio Ferreira  

 Nelson Reis  

 Neusa Silva  

 Ronald Miranda  

 Victor Aguiar  

AJUDA MEMÓRIA 

Para facilitar a visualização, os números nos parágrafos correspondem aos números dos 

itens de pauta. 

1. O item foi aprovado sem alterações. 

2. A Ajuda de Memória foi aprovada com as seguintes alterações: 

No item 7 - O Sr. José Maximino frisou que ele, como representante do Ministério 

Público, quanto o representante da Procuradoria Geral do Estado, não votam pela 

aprovação dos projetos, essa aprovação ocorre no âmbito do CERHI, cabendo a 

essas Instituições o acompanhamento dos trabalhos deste GT. 

2. O Sr. Márcio solicitou o envio da apresentação realizada pela AGEVAP, quanto 

aos recursos solicitados para o CBH Guandu, na 23º Reunião do GT FUNDRHI. O 

coordenador do grupo, informou que a apresentação será enviada. 

3. A Sra. Adriana Saad realizou a apresentação do andamento dos projetos, sendo que 

após a apresentação de dúvidas e os devidos esclarecimentos, o grupo agradeceu a 

apresentação, solicitando que para as próximas apresentações, a documentação 
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possa ser enviada anteriormente para melhor análise dos membros do GT. 

3. O Sr. Nelson, ressaltou a análise anterior do GT para que todas as informações de 

projetos aprovados neste GT fossem apresentadas em um mapa georreferenciado. O 

coordenador do GT solicitou que na próxima reunião fosse apresentada algum 

avanço nesta demanda. 

4. A Sra. Erika Cortines realizou apresentação do pedido de recursos para o Comitê 

Piabanha, no valor total de R$ 29.691,48 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e 

um reais e quarenta e oito centavos). O GT aprovou a solicitação de recursos. 

4. O Sr. José Maximino solicitou que na próxima reunião seja apresentado o 

cumprimento das cláusulas 5ª do TAC e seu Termo Aditivo, demostrando como 

está sendo atendido as respectivas clausulas em seus portais/sites, quanto a 

transparência. 

5. Foi apresentado o andamento do assunto por parte do INEA, sendo que o processo 

atualmente está na gerencia da GEAGUA, no INEA, após ter sido solicitado um 

parecer técnico pela procuradoria da SEAS. A GEAGUA está realizando o parecer 

técnico solicitado para o devido envio a procuradoria da SEAS. 

6. Foi apresentado ao grupo sugestão de alocação dos recursos para as próximas 

parcelas. Após discussão e análise do grupo, ficou definido e aprovado a presente 

tabela: 

 

Os recursos referentes ao Comitê Baía de Guanabara ainda estão pendentes de 

apresentação por parte do Comitê e aprovação do GT FUNDRHI. 

7. O Sr. José Maximino explanou quanto o assunto dos recursos “restos a pagar 

processados” em favor do FUNDRHI e incorporação dos valores não aplicados no 

FECAM, no TAC, assinado no bojo da ação civil pública nº 2004.001.070972-8. 

Como encaminhamento, o coordenador do GT solicitou envio de uma carta ao 

Parcela Mês Guandu Baía de Guanabara Piabanha Custeio Total

14ª Parcela jul/21 13.000.000,00R$     -R$                        -R$                        -R$                        13.000.000,00R$    

15ª Parcela ago/21 12.970.308,52R$     -R$                        29.691,48R$            -R$                        13.000.000,00R$    

16ª Parcela set/21 8.429.165,20R$       -R$                        -R$                        4.570.834,80R$      13.000.000,00R$    

17ª Parcela out/21 5.926.209,12R$       7.073.790,88R$      -R$                        -R$                        13.000.000,00R$    

18ª Parcela nov/21 8.429.165,20R$       -R$                        -R$                        4.570.834,80R$      13.000.000,00R$    

19ª Parcela dez/21 8.554.425,38R$       -R$                        -R$                        -R$                        8.554.425,38R$       

57.309.273,42R$    7.073.790,88R$      29.691,48R$            9.141.669,60R$      73.554.425,38R$    Soma
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CERHI para conhecimento das informações prestadas. Foi solicitado ainda envio de 

carta ao INEA/SEAS sobre solicitação de presença de um representante dos órgãos 

para discussão do ponto de pauta na próxima reunião. 

 Encaminhamentos: 

1. Foi solicitado aos membros do GT que ao realizarem apresentações, que 

estas apresentações possam ser enviadas aos membros do GT, com 

antecedência mínima de 48 horas. 

2. Delegatárias e INEA realizarem apresentação do cumprimento das cláusulas 

5ª do TAC e seu Termo Aditivo, demostrando como está sendo atendido as 

respectivas clausulas em seus portais/sites. 

3. Enviar ofício ao INEA/SEAS sobre solicitação de presença de um 

representante dos órgãos para discussão do ponto de pauta sobre os recursos 

“restos a pagar processados” em favor do FUNDRHI e incorporação dos 

valores não aplicados no FECAM, no TAC, assinado no bojo da ação civil 

pública nº 2004.001.070972-8. 

 E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 15:40h. 

 

 


