AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 18ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI
Data: 05/08/2020 - Hora: 14h00min
Local: Videoconferência.
Aprovada em 25/08/2020.

Pauta da reunião:
1–

Aprovação da Pauta;

2–

Aprovação da Ajuda Memória da 1ª reunião extraordinária (07/07);

3–

Apresentação pelo INEA do andamento das solicitações das 7ª, 8ª, 9ª 10ª e
11ª parcelas;

4–

Apresentação dos projetos CILSJ;

5–

Informação pelo INEA da numeração do parecer do TCE que orienta o não
repasse de recursos ao CILSJ;

6–

Informação da SEFAZ sobre a suplementação orçamentária e os
pagamentos em conjunto ou não das parcelas 7ª e 8ª;

7–

Informes gerais.

Coordenador(a):
Marcos Sant’Anna Lacerda
Relator(a):
André Marques/Ronald Miranda
Adriana Saad/Thiago Cardoso
Participantes:
Charles Monteiro
Eloisa Torres
Friedrich Herms

José Maximino
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Hélio Vanderlei

José Paulo Azevedo
Marcelo Crespi
Adriana Saad
Amanda Bulhões
Participantes:
Zenilson Coutinho
Marcos Lacerda
Maria Aparecida Borges
Marina Cavalcanti
Mayna Coutinho Morais
Markus Budzynkz
Nelson Reis
André Marques
Neusa Lourenço da Silva
Paulo de Tarso Pimenta
Rodolfo Coimbra
Rodrigo Mascarenhas
Patrick Nascimento
Ronald Miranda
José Miguel da Silva
Rafaela Facchetti

números dos itens de pauta.
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Para facilitar a visualização, os números nos parágrafos correspondem aos
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AJUDA MEMÓRIA

1.

Iniciada a reunião, o Coordenador do Grupo, apresentou a pauta da
reunião aos presentes. O CILSJ realizou solicitação de inclusão de pauta,
sendo inserida como item 4 da pauta e aprovada.

2.

Foi informado pelo INEA que todos os processos abertos para liberação da
7ª e 8ª parcelas já estão no sistema para pagamento, aguardando apenas
autorização da SEFAZ. Foi informado que os desbloqueios de recursos
referente a 7ª parcela serão realizados no próximo dia 17.

3.

O INEA informou que as solicitações referentes aos projetos previstos na
9ª e 10ª parcelas ainda não foram enviadas ao INEA pelo setor de
protocolo. Foi ressaltado pelo Coordenador do GT a importância de se
agilizar o processo junto ao Protocolo para que seja dado andamento a
documentação, visando a liberação dos recursos das próximas parcelas.

4.

A CILSJ realizou apresentação dos projetos dos CBHs Macaé e LSJ,
realizando explicação do andamento dos projetos.

5.

O INEA ressaltou que em nenhum momento foi dito no âmbito do GT
FUNDRHI que o INEA havia feito algum encaminhamento do processo ao
TCE e assim, portanto, o INEA teria o número do processo.

5.

Informou que foi dito que havia uma observação do antigo presidente, que
por questão de seu entendimento, o processo deveria ser encaminhado ao
TCE. Neste momento, essa questão está no âmbito do INEA para
construção de uma nova avaliação da presidência do INEA para a tomada
de decisão.

5.

O CILSJ pediu que se registrasse o pedido do consórcio de agendamento
de uma reunião com a presidência do INEA para a tomada de uma decisão
quanto a este assunto.
O Ministério Público informou que enviou no dia 23/07 um e-mail ao INEA,

de recursos do FUNDRHI para as entidades delegatárias. O MP informou
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solicitando informação quanto as pendências que tem impedido o repasse
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5.

que aguarda o retorno formal da solicitação de informações.
6.

Foi informado pela SEFAZ que já há uma conversa interna sobre a possível
liberação de PDs em conjunto para liberação da 7ª e 8ª parcelas, sendo
informado que ainda não foi recebido pela SEFAZ o pedido de liberação
dos recursos dessas parcelas.

6.

O INEA informou que só falta a regularização da documentação do
ordenador de despesa do INEA para envio dos pedidos de recursos
referentes a 7ª e 8ª parcelas. Foi informado pelo INEA que há a expectativa
que até a próxima sexta feira (07/08) toda documentação do INEA esteja
liberada para envio a SEFAZ.

6.

Foi informado pela SEFAZ que o processo de superávit foi concluído,
portanto, o INEA já está apto a enviar a documentação para desbloqueio
das parcelas.
Foi aprovado alteração do calendário anual, que será enviado a todos.

MÊS

DIA
PREVISTO

SEMANA

Horário

Janeiro

27

Segunda

14:30

Fevereiro

10

Segunda

14:30

Março

Não realizada

(COVID19)

-

Abril

Não realizada

(COVID19)

-

Maio

Não realizada

(COVID19)

-

04

Quinta

14:00

23

Terça

14:00

07

Terça

14:00

05

Quarta

14:00

25

terça

14:00

Junho
Julho
Agosto
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7.

Setembro

28

Segunda

14:00

Outubro

26

Terça

14:00

Novembro

26

Quinta

14:00

Dezembro

15

Terça

14:00

Após todos trâmites, os seguintes encaminhamentos foram definidos:
 No âmbito do INEA
1.

Agendamento de reunião entre INEA e CILSJ para tratar o não
repasse de recursos ao CILSJ;
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E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 16:00h.

