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Aprovada dia 10/02/2020. 

 

Pauta da reunião: 

1 – Aprovação da minuta da memória da 13ª reunião do GT FUNDRHI, de 
12/12/2019; 

2 – Informação sobre a liberação da 6ª parcela (INEA); 

3 – Apresentação dos projetos a serem hierarquizados por cada Comitê para 
7ª e 8ª parcelas (Delegatárias) 
 

4 – Síntese do andamento dos TDRs dos projetos até a 6ª parcela 
(Delegatárias); 

5 –  

6 –  

Apresentação do Mapeamento dos projetos solicitados pelo MP 

(Delegatárias). 

Assuntos Gerais 

Relator(a): 

 André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP)  

 Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ). 

Participantes: 

   

 José Alexandre Maximino Mota MPRJ – GAEMA (Titular) 

 Neusa Lourenço da Silva SEFAZ (Suplente) 

 Ronie Lima Deluiz INEA (Suplente) 

 Eloisa Elena Torres IBG (Suplente) 

 Nelson Reis Filho APADEMA 

 Zenilson Coutinho ASFLUCAM (Titular) 

 Paulo de Tarso CBH Guandu (Titular) 

Participantes: 

 Lícius de Sá Freire CBH R2R (Suplente) 

 Marcos Sant’Anna Lacerda CBH BG (Titular) 

 Vera Lúcia Teixeira  CBH MPS (Titular) 
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 Luís Eduardo Amorim Ramos CBH Piabanha (Suplente) 

 Vinicius Crespo FECOMERCIO (Titular) 

 Adriana Miguel Saad  CILSJ (Suplente) 

Convidados: 

 Thiago J S Cardoso CILSJ 

 João Gomes CBHPSI 

 Marcelo Crespi 

Ronald Miranda 

INEA/GEAGUA 

AGEVAP 

AJUDA MEMÓRIA 

Para facilitar a visualização, os números nos parágrafos correspondem aos 

números dos itens de pauta. 

1. Iniciada a reunião, a Ajuda de Memória foi aprovada sem considerações. 

2. Dando prosseguimento o Sr. Marcelo Crespi, informou que foi realizado o 

pagamento da 6ª parcela, referente aos projetos apresentados pelo 

CBHBG. 

3.  O Sr. Marcos Lacerda, apresentou os projetos e os valores a serem 

desembolsados na 7ª e 8ª parcela. Será repassado referente à 7ª parcela 

para a realização dos projetos CBH Lagos São João o valor de R$ 

4.963.821,86 (quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos 

e vinte e um reais e oitenta e seis centavos); para a realização dos projetos 

CBH Baia de Guanabara o valor de R$ 4.736.582,78 (quatro milhões, 

novecentos, setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais 

e setenta e oito centavos) e para a realização dos projetos CBH Baia da 

Ilha Grande o valor de R$ 299.595,36 (duzentos e noventa e nove reais, 

quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). Referente à 8ª 

parcela será repassado para a realização dos projetos do CBH Baia de 

Guanabara o valor de R$ 2.337.208,44 (dois milhões, trezentos e trinta e 

sete mil, duzentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) e será 

repassado para o custeio das Delegatárias o valor de R$ 7.662.791,56 
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(sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e um 

reais e cinquenta e seis centavos). 

3.  Dando prosseguimento a Sra. Caroline Lopes, apresentou os projetos 

realizados e a serem realizados referente ao CBH Baia de Guanabara, e 

detalhou os valores repassados e suas aplicações, como também os 

valores a que devem ser repassados. 

3. Ficou acordado pelo GT, a apresentação na próxima reunião, de projetos 

para inclusão nas próximas parcelas do GT referentes aos os Comitês BIG 

(R$ 1.774.700,49), Piabanha (R$ 2.540.963,65), LSJ (R$ 1.947.359,49), 

Macaé e das Ostras (R$ 3.017.498,45) e Transposição (R$ 1.898.391,31). 

4. Dando prosseguimento a Sra. Juliana Fernandes, apresentou os valores 

recebidos pela AGEVAP referentes aos contratos de gestão, como também 

suas aplicações e linhas de ação.  

5. Devido a ausência do Sr. André Marques o item foi retirado de pauta e será 

colocado na próxima reunião. 

6. Devido à mudança do calendário do CERHI, foi sugerida a mudança das 

datas das reuniões referentes aos meses de fevereiro, abril, maio e 

outubro. Foi acertado que a próxima reunião acontecerá no dia 10 de 

fevereiro; e foi solicitado que seja encaminhada aos membros do GT para 

que se manifestem quanto às novas datas. As sugestões das datas que 

devem ser encaminhadas aos membros são: 06 ou 08 de abril, 11 de maio 

e 26 de outubro. 

   

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

 


