CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 25ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI
Data: 27/07/2021 - Hora: 14h00min
Local: Videoconferência.
Aprovado em 17/08/2021.
Pauta da reunião:
1–

Aprovação da pauta;

2–

Aprovação da minuta da memória da 24ª R.O. GT FUNDRHI, de 22/06/2021;

3–

Apresentação do INEA e Delegatárias quanto ao cumprimento das cláusulas 5ª do
TAC e seu Termo Aditivo em seus portais/sites; (INEA, AGEVAP e CILSJ)

4–

Informe do INEA e Delegatárias quanto ao andamento da solicitação dos recursos
das próximas parcelas do GT FUNDRHI; (INEA, AGEVAP e CILSJ)

5–

Solicitação de recursos do CBH-BG na pauta, conforme aprovação.

6–

Informe sobre o andamento do processo de resolução CERHI-RJ relativa à criação
da "Conta Reserva" com recursos da CFURH/CUTE; (INEA)

7–

Discussão sobre recursos “restos a pagar processados” em favor do FUNDRHI e
incorporação dos valores não aplicados no FECAM, no TAC, assinado no bojo da
ação civil pública nº 2004.001.070972-8; (INEA / SEAS)

8–

Apresentação dos projetos Georreferenciados; (AGEVAP)

9–

Informes gerais

Coordenador(a):
Lícius de Sá Freire

Relator(a):
Fernanda Scudino/Ronald Miranda
Adriana Saad/Thiago Cardoso
Participantes:
Marcelo Crespi - INEA (Titular)
Beatriz do Couto e Silva - PGE-RJ (Titular)
José Alexandre Maximino Mota - MPRJ (Titular)
Giovana dos Santos Itaboraí - SEFAZ (Titular)
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Eloisa Elena Torres - IBG (Suplente)
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Carlos Ronald Macabu Arêas - Prefeitura Municipal de Campos (Suplente)
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Local: Videoconferência.
Participantes:

MarkusStephanSteinmetz - ADEFIMPA (Suplente)
Friedrich WihelmHerms - UERJ (Titular)
Nelson Rodrigues dos Reis Filho - OMA Brasil (Titular)
Mayná Coutinho Morais - CEDAE (Titular)
Luis Fernando Lisboa Jupy - FIRJAN (Titular)
Maria Aparecida Varga - ABRAGEL (Titular)
Christianne Bernardo da Silva - CBH BG (Titular)
Erika Cortines – CBH Piabanha (Suplente)
Paulo de Tarso – CBH Guandu (Titular)
Licius Sá - CBH R2R (Titular)
Marcio Ferreira Aguiar - ACERDAT (Suplente)
Fernanda Valadão Scudino (AGEVAP)
Ronald Miranda (AGEVAP)
Thiago Cardoso (CILSJ)
Convidados:
Amanda Braga
Hildebrando Moreira
Leonardo Lopes
Vera Martins (ACAMPAR)
AJUDA MEMÓRIA
Para facilitar a visualização, os números nos parágrafos correspondem aos números dos
itens de pauta.

aprovação”, a pauta foi aprovada.
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Após a inclusão do item “Solicitação de recursos do CBH-BG na pauta, conforme
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2.

A Ajuda de Memória foi aprovada com as seguintes considerações:
- Deve ser inserida a solicitação encaminhada à secretária do CERHI, pelo Sr.
Márcio Ferreira;
- Deve ser inserida a solicitação da Sra. Eloísa Elena, que encaminhará ao CERHI o
texto a ser inserido.

3.

O Sr. Marcelo Crespi, apresentou as informações fornecidas no site do INEA.

3.

A Sra. Fernanda Valadão apresentou as informações fornecidas pelo site da
AGEVAP.

3.

Depois de ouvido os Srs. José Maximino, Friedrich Wihelm e Licius Sá, foram
deliberadas as seguintes informações:
- As informações que constam nas planilhas devem ser mantidas, pois se trata de
um TAC, entretanto podem-se ocorrer melhorias para melhor entendimento das
informações;
- Inserir um balanço geral do TAC, informando de forma global todas as ações e
execuções;
- Apresentação individualizada por Comitê;
- Clareza de informação, inserção de legendas;
- Ter periodicidade na atualização do site;
- Destacar os recursos do TAC dos demais recursos;
- Compartilhamento das Planilhas de forma imediata, sem necessidade de aguardar
a próxima reunião; e
- Informar o que é e qual a finalidade da prestação de contas referente ao TAC.
O Sr. Marcelo Crespi informou que foi encaminhada para pagamento a 14ª parcela,
onde constam os valores de R$ 13 milhões referente ao CBH Guandu e R$ 20
milhões referente ao CBH Piabanha. Informou ainda que foi recebida a solicitação

semana.
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de R$ 57 milhões referente ao CBH Guandu, e que será encaminhada até o fim da
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5.

Foi apresenta pela Sra. Amanda Braga a solicitação do recebimento de recursos
referentes aos projetos do CBH Baía de Guanabara, no montante de R$
7.073.790,93 para ser aportado nos Macroprogramas Saneamento e Drenagem e
Resíduos Sólidos.

5.

O Sr. Márcio Ferreira pediu que constasse na Ajuda de Memória o seu
posicionamento político e que o mesmo não se refere à apresentação. Informou que
após o Marco Legal do Saneamento os Comitês devem rever alguns procedimentos,
pois as empresas que ganharam os lotes na licitação são obrigadas a investir em
saneamento, e dessa maneira estaríamos investindo recursos públicos onde há
obrigações contratuais privadas. Finalizou dizendo que deve ser revisto esse tipo de
investimento.

5.

A Sra. Eloisa Elena informou replicou a colocação do Sr. Márcio, frisando a
necessidade de que se haja uma parceria com o setor público, dessa maneira seria
possível uma readequação contratual. Disse ainda que os projetos de Teleinspeção e
Estudo de Drenagem devem ganhar destaque, pois há o interesse público na sua
execução. Finalizou que há necessidade de readequação do projeto quanto ao
chamamento público, sugerindo uma melhor elaboração do projeto, mas que estava
de acordo com o projeto.

5.

O Sr. Friedrich Wihelm, reforçou a obrigatoriedade de o projeto seguir o plano de
bacia do Comitê existente.

5.

O Sr. José Maximino frisou a necessidade de que haja sinergia entre o Rio
Metropole e a AGENERSA para execução deste projeto.

5.

A Sr. Fernanda Valadão informou que a AGEVAP está construindo um manual
específico para edital de financiamento para projetos de execução privada.

5.

O Sr. Friedrich Wihelm aprova parcialmente o projeto, colocando ressalvas quantoa
aplicação de recursos onde há obrigações contratuais existentes nos contratos das
Concessionárias. Frisou que há necessidade de verificação de sua legalidade.

Friedrich Wihelm, e complementou dizendo que a destinação de recursos deve
observar os ditames legais.
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O Sr. Márcio Ferreira concordou com o encaminhamento proposto pelo Sr.
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Apesar da alegação repetida, em diversas ocasiões, sobre as novidades introduzidas
pela recente aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, os serviços a
que se destinava e seus objetivos não são recentes.
Tem consciência que o GT FUNDRHI não tem a competência de reprovar a
proposta apresentada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, mas devem ser
relatados ao CERHI todos os eventos que não estejam em conformidade, ou que
não considerem o interesse público.
5.

O Sr. José Maximino sugeriu que em toda debate no âmbito do Comitê relacionado
a saneamento básico, sejam convidados as Concessionárias que atuam na região
hidrográfica para aprofundamento sobre o assunto.

5.

O projeto foi aprovado no âmbito do GT FUNDRHI, entretanto foram realizados
observações para que durante a tramitação processual para liberação do recurso,
sejam observadas as seguintes pendências: cumprimento do plano de bacia válido,
o envio ao CERHI da resolução aprovado no âmbito do Comitê e a verificação da
legalidade da aplicação de recursos onde há obrigações contratuais existentes nos
contratos das Concessionárias.

6.

O Sr. Marcelo informou que o processo foi respondido e enviado a assessoria
jurídica da SEAS no dia 09 de julho, com a manifestação favorável a criação da
conta reserva. Informou ainda que o processo ainda encontra-se me análise naquela
assessoria.

6.

O Sr. Friedrich Wihelm, informou que a resolução já está aprovada no CERHI, e
depende apenas do parecer favorável da assessoria jurídica da SEAS para ser
publicada.

7.

O Sr. Friedrich Wihelm, corroborado pelo Sr. Sr. José Maximino, informou que
esse assunto é de competência do CERHI, e que a Diretoria do CERHI está
levantando informações junto a SEAS.

8.

O projeto foi apresentado pelos representantes da AGEVAP, foram sugeridas pelos

O Sr. Nelson Reis, informou que a programação do ENCOB está sendo elaborada.

Página

9.
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membros algumas melhorias.
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Encaminhamentos:
1. O CERHI deve acompanhar o andamento processo de resolução CERHI-RJ
relativa à criação da "Conta Reserva" com recursos da CFURH/CUTE;
(INEA), que se encontra em análise no SEAS.
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E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 17:30h

