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Aprovado em 28/09/2021. 

Pauta da reunião: 

1 –  Aprovação da pauta; 

2 – Aprovação da minuta da memória da 25ª R.O. GT FUNDRHI, de 27/07/2021; 

3 – Informe do INEA e Delegatárias quanto ao andamento da solicitação dos recursos 

das próximas parcelas do GT FUNDRHI; (INEA, AGEVAP e CILSJ); 

4 –  Informe sobre o andamento do processo de Resolução CERHI-RJ relativa à criação 

da "Conta Reserva" com recursos da CFURH/CUTE; (INEA); 

5 –  Informes gerais. 

Coordenador(a): 

  Lícius de Sá Freire 

Relator(a): 

 Fernanda Scudino/Ronald Miranda  

 Adriana Saad/Thiago Cardoso 

Participantes: 

 Adriana Saad CILSJ (Suplente) 

 Beatriz do Couto e Silva PGE-RJ (Titular) 

 Carlos Ronald Macabu Arêas Prefeitura Mun de Campos (Suplente) 

 Christianne Bernardo da Silva CBH BG (Titular) 

 Eduardo Pimenta CBH LSJ (Titular) 

 Fernanda Valadão Scudino  AGEVAP (Suplente) 

 Friedrich Wihelm Herms UERJ (Titular) 

 Hallison Daniel do Carmo Marques CBH Macaé (Suplente). 

 José Alexandre Maximino Mota MPRJ (Titular) 

 Karina Alencar ABES (Titular) 

 Licius Sá CBH R2R (Titular) 

 Magno Neves AHOMAR (Titular) 
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Participantes: 

 Marcelo Crespi INEA (Titular) 

 Marcio Ferreira Aguiar ACERDAT (Suplente) 

 Maria Aparecida Varga ABRAGEL (Titular) 

 Mayná Coutinho Morais CEDAE (Titular) 

 Markus Stephan Steinmetz ADEFIMPA (Suplente) 

 Nelson Rodrigues dos Reis Filho OMA Brasil (Titular) 

 Neusa Lourenço Silva SEFAZ (Suplente) 

 Paulo de Tarso CBH Guandu (Titular) 

 Vera Lúcia Teixeira CBH MPS (Titular) 

Convidados: 

 Ana Costa AGEVAP 

 Vera Martins  ACAMPAR 

 Ronald Souza Miranda Oliveira Costa AGEVAP 

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: 

Na presença dos participantes: 

Inclusão do Sr. Magno Neves. 

No item 5: 

Foi apresenta pela Sra. Amanda Braga a solicitação do recebimento de recursos 

referentes aos projetos do CBH Baía de Guanabara, no montante de R$ 

7.073.790,93 para ser aportado nos Macroprogramas Saneamento e Drenagem e 

Resíduos sólidos. 
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O Sr. Márcio Ferreira concordou com o encaminhamento proposto pelo Sr. 

Friedrich Wihelm, e complementou dizendo que a destinação de recursos deve 

observar os ditames legais. 

Apesar da alegação repetida, em diversas ocasiões, sobre as novidades introduzidas 

pela recente aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, os serviços a 

que se destinava e seus objetivos não são recentes. 

Tem consciência que o GT FUNDRHI não tem a competência de reprovar a 

proposta apresentada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, mas devem ser 

relatados ao CERHI todos os eventos que não estejam em conformidade, ou que 

não considerem o interesse público. 

O Sr. José Maximino frisou a necessidade de que haja sinergia entre o Rio 

Metropole e a AGENERSA na concepção e execução deste projeto para fins de 

integração e redução de redundâncias. 

3. Foi informado pela AGEVAP que houve uma solicitação do INEA para que se 

refizesse a solicitação do repasse das parcelas referentes ao CBH Guandu, reunindo 

todas as solicitações realizadas em apenas uma solicitação.  

3. O INEA informou que foi realizado o repasse referente a parcela do CBH Piabanha. 

3. A Sra. Adriana Saad, informou que a delegatária (CILSJ) já solicitou todos os 

recursos referentes aos CBHs atendidos por esta. Ressaltou também que foi 

comunicado pelo INEA que há restos a pagar em um montante de 

aproximadamente R$ 300,00 (Trezentos reais), sendo necessário uma verificação 

de um meio legal para transferência deste recurso a delegatária, visto que este não 

vai ser possível a criação de um projeto deste valor. 

4. O INEA informou que foi encaminhado a SEAS o parecer solicitado pela assessoria 

jurídica desta secretaria, com parecer positivo quanto a criação da conta reserva. 

Foi sugerido que fosse encaminhado uma consulta a SEAS para solicitar uma 

previsão de resposta deste assunto. 

5. Foi discutido a importância de se criar uma padronização de placa de obra, com 

destaque de forma objetiva para demostrar a utilização dos recursos financeiros do 

FUNDRHI, esclarecendo assim, o que é o fundo. Após discussão chegou-se ao 
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consenso que este assunto deve ser tratado no âmbito do CERHI. 

5. Foi reiterado pelo Sr. José Maximino a importância de ser realizado convite as 

novas concessionarias para participação das reuniões dos CBHs, visto a 

formalização da assinatura dos contratos de concessão. 

5. Foi discutido a importância de se iniciar uma discussão sobre a aplicação dos 

recursos do FUNDRHI em áreas da nova concessão, sendo necessário, 

considerando este novo cenário, os CBHs iniciarem uma conversa para entender 

como será realizado a utilização destes recursos em projetos nestas regiões onde há 

a nova concessão. Concluiu-se que há necessidade de identificar atores que tenham 

expertise neste assunto e possam ajudar nesta discussão para realizar uma pauta 

específica em uma futura reunião. 

  

 Encaminhamentos: 

1. Coordenação do Grupo, enviar carta a SEAS sobre atualização do 

andamento da criação da conta reserva. 

2. Coordenação do Grupo, enviar carta aos CBHs sugerindo a necessidade de 

convidar as novas concessionarias para participação das reuniões dos CBHs. 

3. Coordenação do Grupo, identificar atores para discussão de aplicação de 

recursos do FUNDRHI nas novas áreas que há concessão. 

 E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 15:35h 

 

 


