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Aprovada em 27/06/2019. 

Pauta da reunião: 

1 – Aprovação da minuta da ajuda de memória da 5ª reunião do GT 

FUNDRHI; 

2 – Apresentação da resposta dos encaminhamentos da SEFAZ; 

3 – Apresentação da resposta dos encaminhamentos da AGEVAP e CILSJ; 

4 – Discussão e votação da alteração das parcelas 2 a 4; 

5 – Apresentação de projetos do CBHLSJ – Revisão do Projeto Arraial do 

Cabo ; 

6 – Apresentação de projetos do CBHBG; 

7 – Hierarquização de projetos e votação da parcela 5 à 8; 

8 –  Encaminhamentos; 

9 –  Informes Gerais; 

10 –  Encerramento 

Relator(a): 

 André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP)  

 Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ). 

Participantes: 

 Giselle de Sá Muniz  INEA (Suplente) 

 Rodrigo Mascarenhas  PGE/RJ (Titular) 

 Giovana dos Santos Itaboraí SEFAZ (Titular) 

 José Alexandre Maximino Mota MPRJ-GAEMA 

 João Alberto Antunes Ribeiro  Prefeitura Municipal de Cachoeira 

de Macau (Titular) 

 José Paulo Azevedo COPPE/UFRJ 

 Nelson Rodrigues dos Reis Filho 

Mayná Coutinho Morais 

APADEMA 

CEDAE 
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Participantes:  
 

UENF (Titular) 

 Paulo de Tarso CBH Guandu 

 Lucius de Sá Freire CBH R2R 

 Marcos Sant’Anna Lacerda CBH BG 

 Vitor Santos Lisboa CBH BIG 

 Vera Lucia Teixeira CBH MPS 

 André Luís de Paula Marques AGEVAP 

 Adriana Miguel Saad CILSJ 

Convidados:  INEA 

 Renan Ventura Correia CILSJ 

 Thiago J S Cardoso CILSJ 

 Marcelo Abraira Crespi INEA 

 Marina Cavalcanti Lahora GAEMA 

 Wladimir Loureiro ADEFIMPA 

 Lívia Soalheiro 

Cintia Carvalho de Oliveira 

Romero 

SEAS 

Grupo Águas do Brasil 

ECO Cidade 

AJUDA MEMÓRIA 

Para facilitar a visualização os números nos parágrafos correspondem aos 

números dos itens de pauta. 

 

 

1. 

 

 

 

Iniciada a reunião, o coordenador do GT, Sr. Marcos Lacerda, perguntou 

aos presentes se haveria alguma consideração ou alteração a ser feita 

na Ajuda de Memória da 5ª Reunião do GT FUNDRHI. O Sr. José 

Alexandre Maximino Mota, solicitou então, que fosse incluída na referida 

ata sua falta como justificada, visto que, estava com um compromisso 

agendado em outro Estado, e havia comunicado a impossibilidade de 

comparecer à reunião. Sem mais nada a acrescentar a Ajuda de 

Memória da 5ª Reunião do GT FUNDRHI foi aprovada. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

O coordenador do GT solicitou que a Sra. Giovana realizasse um 

esclarecimento sobre os encaminhamentos solicitados a SEFAZ. A Sra. 

Giovana informou que, quanto à descentralização orçamentária, há 

possibilidade de realização desde que, haja acordo entre o INEA e a 

CEDAE, e que o limite para liberação seja de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) mensais. Informou ainda que o processo recebido do 

INEA referente ao superávit, encontra-se no orçamento da Casa Civil, 

aguardo a autorização do Governador, autorizando o pagamento de 

junho a dezembro. 

3. 

 

 

A sra. Gisele informou que o valor de R$ 7.302.323,40 (sete milhões, 

trezentos e dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos) 

referente ao arresto, não será repassado aos Comitês no ano de 2019.  

 

4.  O Sr. André apresentou uma atualização orçamentária e esclareceu da 

importância de realização de um termo aditivo ao contrato de gestão para 

repasse de uma terceira parcela para custeio em 2019 (fluxo de caixa). 

4.  O Sr. André informou que após executada a 8ª (oitava) parcela, será 

alcançada a meta de 32,16% dos recursos. 



 
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ 

AJUDA MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI  
Data: 30/05/2019 - Hora: 13:30h 

Local: Avenida República do Chile, 230 - 23° andar - Centro, Rio de Janeiro –RJ 
 
 

 

P
ág

in
a4

 

 

5.  A Sra. Adriana Saad, apresentou os projetos: 

- PROJETO RUA BEIRA CANAL, que consiste em execução da extensão 

de rede de coletora de esgoto sanitário no Loteamento Nova Aliança, em 

um trecho da Rua Beira Canal até a rede existente na Rua Fernando de 

Noronha, beneficiando cerca de 260 habitantes(população de plano 

inicial). 

Objetivos Específicos 

• Diminuir os impactos ambientais causados no Rio São João, no solo e 

no lençol freático; 

• Promover saúde e qualidade de vida para a população local; 

• Ampliar os serviços de coleta e transporte de esgoto sanitário da 

localidade. 

- ANTEPROJETO ESGOTAMENTO DOMÉSTICO: CAXITO/SILVA 

JARDIM, que consiste em Projeto esgotamento doméstico de forma 

plena à comunidade Caxito em Silva Jardim, onde atenderá pelo menos 

111 residênciascom 334 moradores (levantamento prévio da Secretaria 

de Saúde de Silva Jardim).  

A Sra. Adriana, informou ainda que acontecerá uma REVISÃO DO 

PROJETO ARRAIAL DO CABO, entretanto não poderá apresentar nesta 

reunião devido problemas técnicos. 
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6. O Sr. Marcos apresentou o projeto MACROPROGRAMA – 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO, que consiste em adquirir softwares, 

equipamentos e imagens de satélite de toda a região hidrográfica para 

elaboração de diagnóstico focado nas infraestruturas verde, marrom e 

azul, com visitas ao campo para georreferenciamento e refinamento de 

informações; MACROPROGRAMA – DE COLETA E TRATAMENTO DE 

ESGOTO SANITÁRIO, que consiste na Elaboração de estudos de 

concepção, projeto básico, executivo e licenciamento ambiental de 

sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água com 

orçamento de obras e cronograma físico-financeiro para financiamento 

e/ou fomento de obras; MACROPROGRAMA DE RESÍDUO E 

DRENAGEM que consiste em selecionar projetos na área ou no entorno 

de lixões que gerem impactos na bacia para implantar ações de 

mitigação destes e elaborar plano de gerenciamento de riscos em áreas 

vulneráveis e implementação de ações para mitigação destas; 

MACROPROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO 

que consiste em Diagnóstico dos pontos de monitoramento quali-

quantitativo existentes de responsabilidade dos órgãos gestores e 

ampliação do monitoramento com implantação de novos pontos 

estratégicos em cada bacia da região hidrográfica da Baía de 

Guanabara; MACROPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VERDE que 

consiste em Elaborar e implantar um programa de infraestrutura verde 

que contemple tanto ações de recuperação florestal, união de fragmentos 

(Corredores Verdes) como também apoiar ações com o pagamento de 

serviços ambientais; MACROPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AS BACIAS DA REGIÃO 

HIDROGRÁFICA DA BAIA DE GUANABARA que consiste em 

Elaboração de Programa de Educação Ambiental (formal e informal) e 

Mobilização Social, com propostas de capacitação presencial e a 

distância para os atores e parceiros do sistema de gestão de recursos 

hídricos, definindo estratégias de mobilização do comitê para atingir os 

diversos públicos da bacia; MACROPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL que consiste na Implementação 
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de ações emergenciais de Comunicação e Construção / implantação de 

Plano de Comunicação Estratégico para o Comitê da Baía de 

Guanabara, através de ferramentas oficiais e comunitárias de mídia 

digital, escrita, impressa, audiovisual e assessoria de imprensa; 

MACROPROGRAMA DE APOIO A PESQUISA que consiste em 

selecionar e financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico principalmente de universidades em nível de graduação, 

mestrado e doutorado nas linhas previstas dos Macroprogramas como: 

geomonitoramento, infraestrutura marrom, infraestrutura verde, 

monitoramento quali-quantitativo e educação ambiental. 

7. O Sr. Marcos explicou a hierarquização das parcelas conforme imagem 

abaixo: 

 

1- Diagnóstico das bacias com apoio de imagens de satélites, 

georreferenciamento em campo e aquisição de software e hardware para 

região hidrográfica da Baía de Guanabara, 5ª parcela R$ 4.414.774,86 e 

6ª parcela R$ 3.561.498,98; 

2- Elaboração de projetos básicos e executivos para abastecimento 

de água e esgotamento sanitário para as bacias da região hidrográfica da 

Baía de Guanabara, 6ª parcela R$ 2.808.456,99 e 7ª parcela R$ 
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9.000.000,00; 

3- Remediações de lixões e Plano de drenagem para regiões 

vulneráveis e eventos extremos, 7ª parcela R$ 634.138,68 e 8ª R$ 

1.072.949,66; 

4- Monitoramento quali-quantitativo para as bacias da região 

hidrográfica da Baía de Guanabara, 5ª parcela R$ 2.349.920,74; 

5- Recuperação florestal, corredor verde e PSA nas bacias da região 

hidrográfica da Baia de Guanabara, 5ª parcela R$ 635.113,71; 

6- Programa de educação ambiental, mobilização e capacitação para 

as bacias da região hidrográfica da Baia de Guanabara, 6ª parcela R$ 

962.568,44 e 7ª parcela R$ 365.861,32;  

7- Plano de comunicação e ações emergenciais de comunicação 

para as bacias da região hidrográfica da Baia de Guanabara, 5ª parcela 

R$ 508.092,98 e 6ª parcela R$ 2.667.475,59; 

8- Seleção e financiamento de projetos de pesquisa e extensão para 

as universidades das bacias da região hidrográfica da Baia de 

Guanabara, 5ª parcela R$ 1.058.522,86; 

9- Sr. Vitor Lisboa informou sobre o interesse do CBH-BIG em captar 

recursos para elaboração do Manual Operativo do Plano (MOP) do Plano 

de Recursos Hídricos do CBH Baía da Ilha Grande. O valor destinado 

para a ação no PAP do CBH-BIG é de R$ 83.757,85 (oitenta e três mil, 

setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Ficou 

acordado que o valor solicitado pelo CBH-BIG seria encaixado na sexta 

ou sétima parcela, onde constam projetos do CBH-BG, com previsão 

de liberação/repasse em setembro/dezembro de 2019. 

 

 ENCAMINHAMENTOS  
8. No âmbito da SEFAZ:  

 - Informar se caso a liberação da primeira parcela do ano de 2020 ocorra 

a partir do mês de fevereiro, se é possível que a mesma contemple as 

parcelas anteriores.  

- Informar se os valores arrestados serão devolvidos com as respectivas 

correções monetárias.  
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8. No âmbito da AGEVAP:  

 - Encaminhar ao INEA carta conjunta com o CILSJ, solicitando um aditivo  

ao Contrato de Gestão para liberação de uma terceira parcela para 

custeio em 2019 (antecipação para fluxo de caixa). 

 

8. No âmbito da CILSJ:  

 - Encaminhar ao INEA carta conjunta com a AGEVAP, solicitando um 

aditivo  ao Contrato de Gestão para liberação de uma terceira parcela 

para custeio em 2019 (antecipação para fluxo de caixa). 

 

9. A Sra. Eloisa Torres informou que a AGENERSA está elaborando uma 

Instrução Normativa para regulamentar repasse para os Fundos 

Municipais de Saneamento, mais um instrumento da Política Nacional. 

Informou que as prefeituras devem providenciar a criação do fundo para 

receber os recursos. 

 

9. A data da próxima reunião será informada por e-mail. 

 

 

10.  E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 16:30h. 

 


