CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 15ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI
Data: 10/02/2020 - Hora: 14:30 h
Local: Avenida Venezuela, n° 110, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, Auditório INEA.
Aprovada no dia 04/06//2020.

Pauta da reunião:
1–

Aprovação da minuta da memória da 14ª reunião do GT FUNDRHI, de
27/01/2019;

2–

Esclarecimento sobre o andamento do Orçamento 2020 e o processo de
Superávit; (SEFAZ);

3–

Esclarecimento sobre o andamento do processo de inclusão do Custeio
das Delegatárias no Superávit. (INEA);

4–

Síntese do andamento dos TDRs dos projetos até a 6ª parcela (CILSJ);

5–

Revisão da 7ª e 8ª Parcelas;

6–

Apresentação da solicitação de recursos comitês: Baía de Ilha Grande,
Piabanha, Lago São João e Macaé e das Ostras; (CBH's);

7–

Solicitação dos valores referente a Transposição; (CEIVAP/GUANDU);

8–

Apresentação do Mapeamento dos projetos. (Delegatárias);

9–

Alteração do Calendário Anual de reuniões do GT FUNDRHI;

10 –

Assuntos Gerais.

Relator(a):
André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP)
Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ).
Participantes:
INEA (Suplente)

Neusa Lourenço da Silva

SEFAZ (Suplente)

João Alberto Antunes Ribeiro

PM de Cachoeira de Macacu (Titular)

Eloisa Elena Torres

IBG (Suplente)

João Gomes de Siqueira

UENF (Titular)

Nelson Reis Filho

APADEMA (Suplente)

Zenilson Coutinho

ASFLUCAM (Titular)

Lícius de Sá Freire

CBH R2R (Suplente)

Marcos Sant’Anna Lacerda

CBH BG (Titular)
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Ronie Lima Deluiz
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Data: 10/02/2020 - Hora: 14:30 h
Local: Avenida Venezuela, n° 110, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, Auditório INEA.
Participantes:
Vera Lúcia Teixeira

CBH MPS (Titular)

Adriana Miguel Saad

CILSJ (Suplente)

Convidados:
Marina Cavalcanti La Hora

GAEMA-MPRJ

Maria Inês Paes Ferreira

CBH Macaé

Ronald Miranda

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.

Ficou definido que este item será tratado na próxima reunião do GT.

3.

Ficou definido que este item será tratado na próxima reunião do GT.

4.

O Coordenador do GT, Sr. Marcos Lacerda, solicitou que se mantenha as
duas delegatárias apresentando o andamento dos projetos dos Comitês em
todas as reuniões do grupo. A solicitação foi aprovada pelo grupo.

4.

A Sra. Adriana Saad realizou a apresentação do andamento dos projetos
dos Comitês Macaé e das Ostras e Lago São João.

5.

O CBH BG informou que retirou da 7ª parcela o valor total de R$
447.853,62 (quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e
três reais e sessenta e dois centavos) e da 8ª parcela o valor total de R$
2.337.208,44 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oito
reais e quarenta e quatro centavos) refere a projetos que serão
apresentados para inclusão em parcelas futuras, considerando a
necessidade de discussão interna do CBH de quais projetos solicitar para

Foi definido pelos presentes que na próxima reunião do GT FUNDRHI será
definido nova composição de projetos para a 7ª e 8ª parcelas.
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este recurso.
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6.

Ficou definido que este item será tratado na próxima reunião do GT. Sendo
definido o encaminhamento de envio de carta do coordenador do GT para
os comitês que tem saldo financeiro a receber no âmbito do GT FUNDRHI.

7.

Ficou definido o encaminhamento para que a AGEVAP busque
informações de como deverá ser solicitado os recursos da Transposição,
realizando os procedimentos necessários para apresentação de projetos na
próxima reunião do GT.

8.

Ficou definido que este item será tratado na próxima reunião do GT.

9.

A alteração do calendário foi aprovada, ficando a ser definido a data da
reunião do mês de abril na próxima reunião do GT FUNDRHI.
Não houve assuntos a serem tratados neste item.
Após todos trâmites, os seguintes encaminhamentos foram definidos:
1.

 No âmbito das delegatárias
Se reunir com os comitês que tem saldo financeiro a ser repassado,
no âmbito do GT FUNDRHI, e apresentar os projetos definidos por
estes, na próxima reunião deste GT.

2.

Realizar apresentação do andamento dos projetos no âmbito do GT
em todas as reuniões do grupo.

3.

A AGEVAP deverá buscar informação de como será solicitado os
recursos da Transposição no âmbito do GT FUNDRHI e dar
encaminhamentos para apresentação dos projetos.

 No âmbito do GT
1.
Encaminhar cartas aos comitês que tem saldo financeiro a ser
repassado, no âmbito do GT FUNDRHI, solicitando que estes
informem o interesse de apresentar projetos na próxima reunião do
GT FUNDRHI.
2.

Encaminhar carta ao INEA solicitando informações sobre o
andamento da inclusão dos recursos de custeio no superávit, para

3

repasse as delegatárias no ano de 2020.
E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 16:30h.
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