CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 11ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI
Data: 31/10/2019 - Hora: 13:30 h
Local: Rua Sacadura Cabral, n° 133, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, Auditório CDURP
Aprovada em 28/11/2019.

Pauta da reunião:
1–

Aprovação da memória da reunião 26/09/2019;

2–

Informe sobre o pagamento das 4ª e 5ª Parcelas pelo INEA e SEFAZ;

3–

Apresentação de Projetos pelos Comitês e delegatárias para 7º parcela;

4–

Informes Gerais;

5–

Encerramento.

Relator(a):
André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP)
Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ).
Participantes:
Ronie Lima Diniz

INEA (Suplente)

José Alexandre Maximino Mota

MPRJ – GAEMA (Titular)

Giovana dos Santos Itaboraí

SEFAZ (Titular)

Neusa Lourenço da Silva

SEFAZ (Suplente)

João Alberto Antunes Ribeiro

PM de Cachoeira de Macabu

IBG (Suplente)

Markus Steplan

ADEFIMPA-RJ (Suplente)

José Miguel da Silva

ECOCIDADE (Titular)

Nelson Rodrigues

APEDEMA-RJ (Suplente)

Cintia Oliveira

Águas do Brasil (Suplente)

Vinicius Crespo

FECOMERCIO (Titular)

Marcos Sant’Anna Lacerda

CBH BG (Titular)

Adriana Miguel Saad

CILSJ (Suplente)
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Convidados:
Lívia Soalheiro

SEAS

Marcelo Crespi

INEA/GEAGUA

Moema Acselrad

INEA/GEAGUA

Maria Helena Oliveira

INEA

Luiz Fernando l. Jupy

FIRJAN

Charles M. Guimarães

INEA

Ronald S. Miranda Oliveira Costa

AGEVAP

Juliana Fernandes

AGEVAP
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
realizada na Ajuda de Memória da 10ª Reunião do GT FUNDRHI, sendo
constada a necessidade de inserir o nome do Sr. Vinicius Crespo entre
as ausências justificadas, sendo a Ajuda de Memória aprovada sem
demais considerações.
O Sr. Marcos Lacerda realizou apresentação do documento enviado,
sempre após cada reunião do GT, a diretoria do CERHI, informando tudo
que foi aprovado até aquela data.

2.

A Sra. Giovana dos Santos Itaboraí informou que a SEFAZ não realizou o
pagamento da 4ª e 5ª parcelas, considerando que o INEA não conseguiu
emitir as PDs destas parcelas. Considerando os problemas internos do
INEA para a realização destas PDs, foi informado que excepcionalmente
a SEFAZ poderá fazer o pagamento destas duas parcelas no mês de

O Sr. José Alexandre realizou uma explanação da importância da
execução do TAC, solicitando aos órgãos competentes, maior esforço
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novembro, sendo a 4ª no dia 07/11 e a 5ª no dia 17/11.
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para cumprimento dos repasses planejados.
2.

A Sra. Moema Acselrad realizou apresentação de planilha de
acompanhamento e controle dos repasses dos projetos previstos para a
4ª e 5ª parcelas. Foi solicitado que as delegatárias realizem a solicitação
de recursos da CUTE e Conta D separadamente, pois quando solicitado
os recursos juntos para o mesmo projeto, existe dificuldade para a
realização das PDs. Foi solicitado ainda, que na solicitação dos recursos,
não se tenha duas rubricas ou mais, financiando um projeto só.

2.

Foi explicado pela Sra. Moema Acselrad que a equipe do INEA está se
esforçando para realização das PDs e pagamento até o dia 17/11.

2.

Com relação ao CILSJ foi explicado que existem pendências de
prestação de contas deste órgão, identificadas pela auditoria do INEA
referente a gestão anterior, sendo este fato impeditivo ao repasse de
recursos para esta delegatária. O INEA e o CILSJ já estão trabalhando
em conjunto para sanar estas pendências, sendo que após este trabalho,
será possível o retorno dos repasses.

2.

O Sr. Charles Guimarães, chefe da tesouraria do INEA, realizou
explicação do processo de emissão e pagamento das PDs.

2.

A Sra. Adriana Saad informou que o CILSJ recebeu uma notificação no
mês de outubro, onde o INEA informava que a sua auditoria estava
analisando a documentação de 2012 à 2014 do consórcio, sendo que a
auditoria identificou uma pendência, que foi respondida pelo CILSJ.
Foi informado que houve uma reunião entre a delegatária, procuradoria e
auditoria do INEA. Nesta reunião foi solicitada a auditoria o parecer final
sobre a documentação. O Presidente do CILSJ está tentando o
agendamento de uma reunião entre a delegatária e a presidência do
INEA para solução desta pendência.
Foi solicitado pelo Sr. Marcos Lacerda, que o INEA realize a oficialização

solicitações do INEA repassadas nesta reunião. O Sr. Marcelo Crespi
informou que junto a esta solicitação será enviado resposta do INEA aos
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de encaminhamento as delegatárias e aos presidentes da cada CBH das
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questionamentos realizados na última reunião.
3.

Pela AGEVAP a Sra. Juliana Fernandes, representando o Sr. André
Marques, que se encontra de férias, realizou apresentação dos status
dos projetos e recursos recebidos nas parcelas até o momento pelos
comitês atendidos pela AGEVAP.

3.

Pelo CILSJ a Sra. Adriana Saad, realizou apresentação dos status dos
projetos e recursos recebidos nas parcelas até o momento pelos comitês
atendidos pelo CILSJ.

3.

Com relação aos projetos a serem definidos para a 7ª parcela, foi
informado pelo coordenador do grupo que não será discutido este
assunto nesta reunião, considerando que existem pendências a serem
resolvidas até a próxima reunião para liberação das parcelas, portanto,
este assunto será discutido nas próximas reuniões.

4.

O Sr. Nelson Reis aproveitou para parabenizar o Sr. José Alexandre pelo
prêmio recebido junto ao CREA e a organização do Stand organizado
pelas delagatárias no ENCOB 2019.

4.

O Sr. Marcos Lacerda informou que houve contato de um comitê de
Tocantins, solicitando que este intermediasse o contato com o Sr. José
Alexandre, para desenvolvimento no próximo ano, de um evento que
possibilitasse a troca de experiências no desenvolvimento das atividades
do Ministério Público e GT FUNDRHI até o momento.

4.

O Promotor Dr. José Alexandre sugeriu ao grupo que pudesse ser
providenciado mapeamento Georreferenciado dos projetos aprovados no
âmbito do GT Fundrhi, sendo aceita a sugestão pelo grupo. O Dr. José
Alexandre colocou os técnicos do MP à disposição para auxiliar na
demanda.
O Sr. Marcos Lacerda informou que foi criado durante o ENCOB 2019
uma Rede de Fóruns de Juventudes em Recursos Hídricos, onde estão

que é esperado que no próximo ENCOB se obtenha um grande avanço
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sendo enviados aos comitês um documento de adesão a rede. Ressaltou
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na participação dos jovens no sistema.
5.

Em conformidade com a agenda de

reuniões aprovada, ficou

estabelecido que a próxima reunião aconteça no dia 28 de novembro de
2019, às 13:30h, em local a ser definido.
Após todos trâmites, os seguintes encaminhamentos foram definidos:
 No âmbito da SEFAZ:
1-

Informativo sobre liberação do pagamento da 4ª e 5ª parcelas.
No âmbito da SEAS / INEA

2-

Encaminhar

documento

as

entidades

delegatárias

e

aos

presidentes da cada CBH das solicitações do INEA repassadas
nesta reunião quanto a liberação de recursos.

E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 17:00h.
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