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Em 2018 foram realizadas 06 R.O., 03 R.E., onde 17 Resoluções e 01 Moção foram aprovadas, 
conforme a seguir: 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 195, 25/04/2018 - Aprova o Plano de Aplicação Plurianual, para os anos de 
2018 a 2022, dos recursos financeiros constantes no FUNDRHI da subconta do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Macaé; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 196, DE 25/04/2018 - Aprova a prorrogação de mandato dos membros do 
Comitê Baía de Guanabara, dos membros dos seus subcomitês, e da diretoria colegiada;  
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 197, DE 15/08/2018 - Dispõe sobre o procedimento para atualização dos 
preços públicos unitários cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio do estado do rio de 
janeiro, de que trata a lei estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 198, DE 15/08/2018 – Aprova a aplicação de recursos financeiros do 
FUNDRHI da subconta do Comitê Baía de Guanabara para pagamento de ajuda de custos / diárias dos 
membros do comitê e dos subcomitês e para ações de diretoria; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 199, DE 24/10/2018 - Dispõe sobre critérios de distribuição dos recursos da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para 
os contratos de gestão com Entidades Delegatárias de funções de agência de água para o ano de 2019; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 200, DE 24/10/2018 - Dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – 
PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos Região Hidrográfica IV - Comitê 
Piabanha; 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 201, DE 24/10/2018 - Dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – 
PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VIII - Comitê 
Macaé e das Ostras; 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ nº 202, DE 24/10/2018 - Dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – 
PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica III - Comitê Médio 
Paraíba do Sul; 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 203, DE 24/10/2018 - Dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – 
PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VII - Comitê Rio 
Dois Rios; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 204, DE 24/10/2018 - Dispõe sobre a atualização no valor do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IX - 
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e dá outras providências; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ nº 205, DE 24/10/2018 - Altera a ficha de projetos a ser adotada pelos comitês 
de bacias hidrográficas, anexo da resolução CERHI-RJ n° 102/2012; 
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 206, DE 24/10/2018 - Aprova o Plano de Aplicação Plurianual, para os anos 
de 2018 a 2022, dos recursos financeiros constantes no FUNDRHI da subconta do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Dois Rios; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 207, DE 11/12/2018 - Aprova o Plano de Aplicação Plurianual, para os anos 
de 2019 a 2022, dos recursos financeiros constantes no FUNDRHI da subconta do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Lagos São João; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 208, DE 11/12/2018 - Dispõe sobre a atualização no valor do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica da Baía 
da Ilha Grande e dá outras providências; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 209, DE 11/12/2018 - Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos 
financeiros do FUNDRHI na subconta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 210, DE 11/12/2018 - Aprova o Plano de Aplicação Plurianual, para os anos 
de 2019 a 2022, dos recursos financeiros constantes no FUNDRHI da subconta do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG; 
 
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 211, DE 11/12/2018 - Cria o Grupo de Trabalho do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos – GT FUNDRHI; e 
 
MOÇÃO CERHI-RJ Nº 12, DE 04/07/2018 - Reconhece a excelência profissional da servidora Elisa Bento 
do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

Principais assuntos debatidos e resultados, além das Resoluções supramencionadas: 
 
- PROGESTÃO: Foi informado que foi realizado um Workshop para falar do plano de Capacitação, que é 
uma das metas do PROGESTÃO II. O público selecionado para o Workshop foi mais restrito, mas em 
termos de representação foi abrangente, reunindo representantes do grupo de trabalho do 
PROGESTÃO, do FFCBH, do CERHI-RJ e dos CBHs. Neste evento foi analisada a competência de cada 
membro do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e com esse mapeamento agora temos a base para 
gerar de fato um modelo de Plano de Capacitação junto com a primeira tabela enviada em 2017 para 
todos os membros contribuírem com sugestões de cursos. Foi realizada no mês de março uma oficina 
do Plano de Capacitação aberta para todos os membros do CERHI-RJ já na base de um plano. A ideia 
era sair desta oficina com 99% do Plano pronto, aperfeiçoar internamente com o apoio da 
Universidade do Ambiente;  
 
Na 26ª R.E., em 25/04/2018, foi apresentado e aprovado no âmbito do PROGESTÃO: o Plano de 
Capacitação; o Plano Plurianual de Investimentos e o Formulário de autoavaliação das variáveis 
estaduais; 
 
- Procomitês: Na 79ª R.O., em 27/02/2018, foi informado que o Procomitê não tinha sido assinado, 
entretanto o Decreto Estadual que demonstra interesse para aderir ao Programa e a chancela da 
Procuradoria do INEA/SEA do contrato já estavam prontos. Aguardando a definição de data para a 
assinatura, que deverá observar a regularidade fiscal do estado e a previsão orçamentária da ANA. 
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- Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão: Na 79ª R.O., em 27/02/2018, foi informado que na 
composição da Comissão é exigido por lei, dois representantes do CERHI-RJ e que este grupo se reune 
para fazer a avaliação dos relatórios apresentados pelas Delegatárias. 
 
Em 26/04/2017, na 74ª R.O. CERHI-RJ, houve a homologação de representação do CERHI-RJ junto a 
Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, quando houve a recomposição desta Comissão. Tal 
composição ficou da seguinte forma: SEA - Lívia Soalheiro (Titular) e Gabriela Campagna (Suplente), 
INEA – Luiz Constantino Júnior (Titular) e Márcia Chaves (Suplente), e INEA - Karen Pereira (Titular) e 
Leonardo Fidalgo (Suplente). Já em 24/08, na 76ª R.O. CERHI-RJ, aconteceu a renovação de 
representação do CERHI-RJ, tendo em vista que houve mudança de membro neste Conselho por conta 
do novo mandato 2017-2020, e que por isso não puderam mais fazer parte desta comissão, com isso a 
nova composição ficou conforme a seguir: SEA - Lívia Soalheiro (Titular) e Marcelo Crespi (Suplente), 
INEA – Luiz Constantino Júnior (Titular) e Márcia Chaves (Suplente),  INEA - Fátima Soares (Titular) e 
Leonardo Fidalgo (Suplente), CERHI-RJ - Nelson Carvalho (Titular) e Friedrich Herms (Suplente). 
 
- Representações do CERHI-RJ no CNRH e CTs: A relação das representações do CERHI-RJ no CNRH, 
sempre que atualizada, é disponibilizada durante as reuniões do CERHI-RJ, e consta no site do CNRH 
para consulta.  
 
- Prestação de contas FUNDRHI: Na 79ª R.O., em 27/02/2018, foi feita uma apresentação baseada nas 
receitas recebidas pelo INEA, investimentos e despesas também feitas pelo INEA em recursos hídricos, 
apontando as principais fontes de arrecadação do fundo da compensação financeira e recursos da 
cobrança. Detalhando sobre a arrecadação do INEA no ano de 2017 e mostrando que no ano de 2016 a 
SEFAZ não repassou nenhum valor da Compensação financeira para este Instituto, mas foi regularizado 
o repasse dos recursos arrecadados durante o ano de 2017. Destaca-se que não houve a regularização 
do saldo dos recursos do FUNDRHI existentes na CUTE. Foi apresentada tabela com os valores de 
investimentos que o INEA realizou, incluindo as despesas com recursos humanos e recursos hídricos, 
mesmo com a crise que afetou o Estado do Rio de Janeiro.  
 
- PL FUNDRHI: Na 79ª R.O., em 27/02/2018, o CERHI-RJ recebeu uma carta do FFCBH apresentando a 
proposta elaborada pelo Deputado Gláucio Julianelli e sua equipe sugerindo alteração do artigo 49 da 
Lei nº 3.239/1999. Após analise na reunião do FFCBH, foi lembrado que já existia uma minuta de 
projeto de lei elaborada por este Conselho que se refere também ao tema que o Deputado queria 
expor. A ideia desse artigo era permitir que os recursos arrecadados numa bacia fossem também 
aplicados em outra desde que tenham uma justificativa técnica, além do aceite das duas bacias 
envolvidas; a arrecadadora e a bacia que vai receber o recurso, referendado pelo CERHI-RJ. Baseado 
nisso, o FFCBH pediu a aprovação do plenário para o encaminhamento de carta favorável a 
mencionada proposta, sendo aprovado, pois este foi um artigo já discutido no CERHI-RJ foi apenas 
colocado em votação e não mais discutido. Após a votação a proposta de projeto de lei foi aprovada 
pelo CERHI e encaminhada ao deputado para submissão à ALERJ. 
  
- ECOB: O VI ECOB (Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas) 2018 foi realizado no Cine 
Teatro Henfil em Maricá/RJ, entre nos dias 16 e 17 de maio.  
 
- ENCOB: O XX ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas) foi realizado entre os 
dias 20 e 24 de agosto no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, Trevo de Canasvieira, 
Florianópolis/SC.  
 

https://plus.google.com/111709062657802902207
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- Cartilha “Águas do Rio – Cuidando das nossas águas”: 79ª R.O., em 27/02/2018, foi realizado o 
lançamento oficial desta cartilha onde foi explicado que esse é um produto do projeto progestão, 
contratado junto com a UERJ com recursos do PROGESTÃO. A cartilha foi distribuída para todas as 
Superintendências, Comitês de Bacias e Diretorias do INEA. 
 
- 8° Fórum Mundial da Água e o FAMA:  8° Fórum Mundial da Água foi realizado em Brasília entre os 
dias 18 e 23 de março, já o FAMA entre 17 e 22/03/2018.  
Em 17/01/2018, foi realizada a 25ª R.E. do CERHI-RJ com tema único “Fórum Alternativo Mundial da 
Água (FAMA)”, onde houve uma apresentação e um debate com o Sr. Aércio B. de Oliveira, que atua 
na FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), no Rio de Janeiro. O FAMA 
(Fórum Alternativo Mundial da Água) acontece desde 1997, a cada três anos, junto com Fórum 
Mundial da Água. O FAMA é construído em oposição ao 8º Fórum Mundial da Água, denominado pelos 
criadores de Fórum das Corporações.  
 
- Apresentação "Implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos": Na 80ª R.O., em 
25/04/2018, o Sr. Samuel Muylaert realizou uma apresentação sobre o referido tema.    
 
- Apresentação sobre a Transposição Paulista e a Situação da Segurança Hídrica na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul: Na 27ª R.E., em 15/08/2018, os Srs. Joaquim Gondim (ANA), Paulo Diniz (ONS), Edson 
Falcão (SEA) e  Eduardo Dantas (CEIVAP) realizaram uma apresentação com atualização das 
informações do que estavam acontecendo em relação à transposição paulista da bacia do rio Paraíba 
do Sul e o seu respectivo impacto na região. 
 
- Moção em apoio a profissional Elisa Bento do DRM: A Diretoria do CERHI-RJ juntamente com a 
maioria dos Conselheiros, sugeriu que fosse redigida uma moção em solidariedade a Sra. Elisa Bento, 
que não estava exercendo seu cargo por responder a um processo, estando, inclusive, afastada das 
suas funções como profissional na instituição onde trabalhava em virtude de ação movida pelo 
Ministério Público, alegando existir problemas em um parecer que a representante do DRM emitiu 
para o INEA.  
 
- Base Legal para o Contrato de Gestão das Águas: Na 80ª R.O., em 25/04/2018, foi realizado o 
lançamento do Livro Digital “Base Legal para o Contrato de Gestão das Águas”, apresentado pela 
autora Lívia Soalheiro, que nesta edição abordou apenas a legislação relacionada às Entidades 
Delegatárias e Agências de Água. O livro está disponível no site do PROF Água, bem como por e-mail 
para quem solicitar. 
 
- Aplicativo para licenciamento do Inea: Apresentado o novo aplicativo de celular e computador que 
substitui a parte do que a legislação chamou de portal do licenciamento, que é um instrumento que o 
órgão ambiental tem para dar transparência sobre as questões de licenciamento tanto para Estado 
como para município. 
 
- Observatório das Águas: Nos dias 23 e 24 de maio de 2018, em Brasília, o Observatório das Águas 
realizou oficinas, e o tema foi a Construção dos Indicadores da Governança das Águas. 
 
- Evento Rio Water Week: O Rio Water Week foi realizado no Riocentro - Rio de Janeiro, entre os dias 
26 e 28 de novembro. Sendo uma feira de porte médio e contou com expositores de vários parceiros, 
inclusive com um stand da SEA onde várias palestras e reuniões foram realizadas, e em paralelo ao 
evento ocorreu a 21° edição do BNDES, Prêmio Nacional de Qualidade e Saneamento.  
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- Site Águas do Rio: Na 81ª RO CERHI-RJ, de 04/07/2018, foi realizado o lançamento no CERHI-RJ deste 
site, que fez parte de um dos compromissos assumidos na descentralização feita pelo INEA a UERJ 
dentro do projeto PROGESTÃO. A ideia é facilitar o acesso das informações do projeto, dando 
transparência a todas as ações executadas. Podendo ser estendido para o acesso a informações como 
resoluções, recursos financeiros, programas e projetos. Porém a responsabilidade por gerar estas 
informações no site deverá ser constituída ente que responde pela sua execução. Foi comentado que 
há possibilidade deste site futuramente tornar-se o próprio site do CERHI-RJ.   
 
- Licenciamento e Fiscalização da SEA: Na 81ª RO CERHI-RJ, 04/07/2018, a Sra. Mariana Palagano 
(SEA/INEA) fez uma apresentação sobre as providências adotadas pelo INEA e SEA em relação à pilha 
de escória da CSN, em Volta Redonda, e que estava sendo elaborada a devida nota técnica. 
 
- Atualização dos PPUs cobrados pelo uso de RH de domínio do ERJ, de que trata a Lei Estadual nº 
4.247, de 16/12/2003: Em 2016 foi realizada a atualização do preço público unitário da metodologia 
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos CBHs R2R, Guandu, BPSI, MPS, Piabanha, BG, Big e 
Macaé. E em dezembro de 2017 tal revisão foi feita no CBH LSJ, sendo aprovada na plenária do CERHI-
RJ de 13/12/2017.   
Em 2018 entenderam por ser necessária nova atualização, os seguintes CBHs:  Piabanha; Macaé e das 
Ostras; Médio Paraíba do Sul; Comitê Rio Dois Rios; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e Baía da Ilha 
Grande.  
 
- Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15/08/2018, e sugestão de Resolução complementar a 197: 
Seguindo a experiência nacional, resolução CNRH n° 192/2017, o CERHI-RJ após amplo debate publica 
a resolução 197/2018 que visa a criação de índice de conservação de valores a serem cobrados a título 
de PPU. No dia 24/10/2018foi feito um informe à plenária em atendimento ao disposto na Resolução 
CERHI-RJ nº 197/18. Nesta mesma reunião teve o pedido de inclusão de pauta da minuta de Resolução 
complementar a Resolução CERHI-RJ n° 197/18 feito pelos usuários. O assunto após ser incluso em 
pauta sofreu pedido de vista pelo setor usuário. Na reunião seguinte, o relatório do pedido de vista foi 
apresentado e após debate sugerido que o assunto fosse remetido a avaliação das Câmaras Técnicas. 
 
- Atualização da Ficha de Projetos (Resolução CERHI-RJ n° 102/2012): A equipe da SEA/INEA sentiu a 
necessidade de realizar uma atualização na Ficha de Projetos da Resolução CERHI-RJ n° 102/2012 a ser 
preenchida pelos Comitês porque antigamente os CBHs não faziam seus planos de aplicação plurianual 
e com isso levavam para o Conselho suas ações avulsas, e na 83ª R.O. CERHI-RJ, de 24/10/2018, foi 
apreciada e aprovada. 
 
- Situação do FUNDRHI: Este ano foi assinado o Aditivo ao TAC (Termo de Ajuste e Conduta) que gerou 
a solicitação de criação do GT FUNDRHI no âmbito do CERHI-RJ. 
 
- Sustentabilidade: Aconteceu em 09/10/2018 uma reunião no âmbito no CERHI-RJ com o tema 
“Orçamento CFURH Contratos de Gestão, ano 2019”, e o motivo desta reunião foi para conversar 
sobre a sustentabilidade do contrato de gestão, sobre a distribuição dos recursos da compensação 
financeira, com a perspectiva do que já tinha sido discutido no FFCBH. Por conta desta reunião foi 
elaborada a Resolução CERHI-RJ nº 199, aprovada na 83ª RO CERHI-RJ, de 24/10/2018. 
 
- CNRH: O presidente e a secretária executiva do CERHI-RJ mantiveram o plenário atualizado durante 
todo o ano, em todas as reuniões plenárias. O Rio de Janeiro tem hoje como representantes no CNRH 
e em suas CTs os seguintes membros:  
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CNRH: Eliane Barbosa (Titular) 
CTCOB: Lívia Soalheiro (Titular) 
CTIL: Lívia Soalheiro (Titular) 
CTPNRH: Moema Versiani (Suplente) 
CTCOST: Miguel Silva (Titular) 
CTPOAR: Cátia Siqueira (Suplente) 
CTAS: Gerson Cardoso (Suplente) 
CTEM: Adelfran Lacerda (Suplente) 
GT Segurança Barragens: José Edson Falcão (Titular) 
 
- PLS 315/09: Em 08/05/2018, o PL 315 foi transformado em Lei Nº 13.661, que altera a Lei nº 8.001, 
de 13 de março de 1990, para definir as parcelas pertencentes aos Estados e aos Municípios do 
produto da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 

 
- MP de Saneamento nº 844/2018: Na 82ª R.O. CERHI-RJ, de 15/08/2018, a Presidente do CERHI-RJ 
considerou importante a CTIL e o Conselho empenhar-se sobre esta Medida Provisória, pois foi feita 
uma proposta de ementa no que se refere à gestão de recursos hídricos e foram incluídos 2 (dois) 
incisos que se referem a gestão de recursos hídricos e não sobre a questão de saneamento.  

 
 

- Horas Técnicas realizadas: 
 

1) Apresentação dos Dados da Câmara Metropolitana:  
Na 79ª R.O., em 27/02/2018, foi apresentada pelo Sr Luiz Firmino da Câmara Metropolitana do Rio 
de Janeiro. 

  
2) Monitoramento Participativo dos recursos hídricos: uma estratégia de coletivos para 

consolidação de governanças: 
Na 80ª R.O., em 25/04/2018, foi apresentada pela Sra. Rita de Cássia Almeida Costa, Mestranda do 
ProfAgua – UERJ.  

 
3) GEOPORTAL:  

Na 81ª R.O., em 04/07/2018, esta apresentação foi feita pela Sra. Marie Ikemoto (INEA/SEA). 
 

4) Estudo feito pela FIRJAN sobre saneamento e fontes alternativas de água para a indústria: 
Na 82ª R.O., em 15/08/2018, o Sr. Jorge Peron (FIRJAN).  
 

5) Planos de Bacia na prática - uma análise do planejamento de recursos hídricos no Estado do Rio 
de Janeiro (Samuel Muylaert – SEA/INEA): Esta apresentação estava programada, mas não foi 
realizada devido ao adiantado da hora na reunião do dia 24/10/2018.  

 
 

- Grupos de Trabalho - Este ano os seguintes GTs foram criados ou renovados: 
 
1) GT Progestão  – Criado na 76ª R.O. CERHI-RJ, em 24/08/2017, e diante da necessidade de 
continuidade dos trabalhos, bem como das regras do Regimento Interno e da Resolução do CERHI-RJ 
nº 176/2017, foi prorrogado por mais 12 (doze) meses na 82ª RO CERHI-RJ, em 15/08/2018. Este é um 
GT permanente porque o programa tem a duração de 5 (cinco) anos e é necessário que esse Grupo 
possa se perpetuar por mais 1 (um) ano para o acompanhamento das metas colocadas no programa. 
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Composição: Poder Público – SEA, CBH – BPSI, CBH – Piabanha, CBH – Macaé, Sociedade Civil – UFRJ e 
CBH – BPSI. 
Coordenadora: Lívia Soalheiro. 
Reuniu-se nas datas: 27/03, 16/07 e 01/10/2018. 
 
2) GT Gestão Costeira – Criado na 80ª RO CERHI-RJ, de 25/04/2018, e homologado e definido os 
membros na 81ª RO CERHI-RJ, de 04/07/2018.  
 
Composição: CBHs BIG e BG (CBH), Cedae e Águas do Paraíba (Usuário), Ecocidade e UERJ (Sociedade 
Civil), Prefeitura Municipal de São João da Barra e INEA (Poder Público). 
Coordenador: Friedrich Herms 
Reuniu-se nas datas: 24/09 e 06/11/2018. 
 
3) GT PSA CERHI-RJ (Coordenadora Marie Ikemoto) – Criado na 81ª RO CERHI-RJ, em 04/07/2018, e 
homologado 82ª RO CERHI-RJ, em 15/08/2018.  
 
Composição: CBH Macaé, SEA, GAEMA/MPE-RJ, Sociedade Civil - ADEFIMPA/RJ, Sociedade Civil – 
Acampar, Usuários – Cedae, Poder Público - Embrapa Solos, CBH Piabanha e CBH Guandu. 
Coordenadora: Marie Ikemoto. 
Reuniu-se nas datas: 25/09 e 14/11/2018. 
 
4) GT FUNDRHI (Coordenador Marcos Lacerda) – Criado na 83ª RO CERHI-RJ, em 24/10/2018, após 
solicitação recebida da Procuradoria Geral do Estado, através do Ofício PGE nº 256, de 17/09/2018 
(ref. ao Processo Administrativo nº E-14 001.004297/2017). O pedido de criação do grupo de trabalho 
obedece às regras do Conselho e considera o TAC (Termo de Ajustamento e Conduta) que foi assinado 
para que os recursos do FUNDRHI retornassem ao INEA. O objeto desse novo TAC é devolver esses 
recursos preferencialmente aos Comitês de Bacias Hidrográficas. Inicialmente esse grupo de trabalho 
terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano. A composição deste GT 
atende ao que está determinado no termo aditivo. 
 
Composição: Poder Público – Inea, Pge/Rj, Pge/Rj, Mprj - Gaema, Mprj – Caoma, Sefaz, Prefeitura 
Municipal de Cachoeira de Macacu e Prefeitura Municipal de Volta Redonda;  Sociedade Civil – Abas, 
Abes, Cooppe/Ufrj, Ibg, Uenf, Adefimpa, Ecocidade, Apedema, Uerj E Ifrj; Usuários – Cedae, Prolagos, 
Abragel, Eletrobras, Firjan, Águas Do Brasil, Asflucam e Fecomercio; CBHs – Guandu R2R BG, BIG, MPS, 
Piabanha, LSJ, Macaé, AGEVAP e CILSJ. 
Coordenador: Marcos Sant`anna Lacerda 
Reuniu-se nas datas: 29/11 e 18/12/2018. 
 

 
Assuntos em desenvolvimento: 

 
- Revisão das Resoluções do CERHI-RJ que tratam sobre Sociedade Civil, Usuário e Poder Público;  
 
- Regimento Interno; 
 
- Revisão da Resolução CERHI-RJ nº 17, de 08/11/2006: As 03 (três) câmaras técnicas (CTIL, CTIG e 
CTAS) já fizeram suas revisões para que possam refazer a Resolução CERHI-RJ com as atribuições de 
cada CT; 
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- Revisão da Portaria SERLA sobre outorga/Vazão mínima remanescente em trecho de vazão 
reduzida: O Sr. Edson Falcão apresentou na reunião da CTIG uma proposta de revisão da portaria de 
outorga do INEA e nesta reunião foi dada abertura para quem quisesse participar e discutir sobre o 
assunto. Após esta reunião foi realizado outro encontro somente com as instituições da CEDAE e 
Águas do Paraíba. Algumas reuniões com a Diretoria do CERHI-RJ e o setor elétrico foram realizadas e 
informadas em plenária do CERHI-RJ. A Portaria SERLA sobre outorga é do ano de 2003 e precisa ser 
atualizada, pois está defasada. Serão elaboradas 2 (duas) propostas de minutas de resolução, uma 
sobre vazão mínima remanescente em trecho de vazão reduzida e a outra sobre prioridade de 
Outorga. 
 
- Levantamento Resoluções do CNRH: Foi feito pela Srta. Livia Soalheiro (SEA) um levantamento de 
todas as Resoluções do CNRH, separado por assunto para cada Câmara Técnica, para que cada CT 
pudesse analisar para saber se cabe ou não, no âmbito do Estado, elaborar uma Resolução nos 
mesmos moldes do Conselho Nacional. Apenas a CTIL realizou esta tarefa solicitada pela Presidente do 
CERHI-RJ, em 24/10/2018, que pediu que após este levantamento fosse feita uma apresentação de 
uma proposta de cronograma na Plenária do CERHI-RJ.  
 

 
Breve análise sobre as metas para o CERHI-RJ, mandato 2017-2020, aprovadas na 75ª RO CERHI-RJ, 

em 12/07/2017: 
 

1. Revisão dos procedimentos administrativos adotados na Secretaria do CERHI-RJ - em 
andamento; 

2. Revisão do regimento interno - pendente; 
3. Revisão do decreto de composição do CERHI-RJ - pendente; 
4. Avaliação e reestruturação das CTs - em andamento; 
5. Norma regulamentadora da criação e funcionamento de GTs - realizada; 
6. Norma de processo eleitoral e eleição de presidente e vice-presidente - pendente; 
7. Avaliação do processo de repasse de recursos para as Delegatárias - pendente; 
8. Regulamentação do processo de escolha de Delegatárias - pendente; 
9. Regulamentação da prestação de contas dos recursos da cobrança e da compensação 

financeira das hidrelétricas – pendente; 
10. Avaliação da perspectiva e caminhos para criação de Agência de Água - pendente; 
11. Avaliação de mecanismos de integração da gestão de recursos hídricos com outras políticas 

públicas - em andamento;  
12. Capacitação para membros do sistema de gestão de recursos hídricos – em andamento; 
13. Implementação, Acompanhamento e Revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos - 

pendente; 
14. Apresentações Técnicas nas reuniões do CERHI-RJ - realizada; 
15. Incentivar a participação de jovens no Sistema Estadual de gestão de recursos hídricos - 

pendente; 
16. Elaborar Plano de Comunicação do Sistema Estadual de gerenciamento de Recursos Hídricos - 

pendente; 
17. Integração com o CONEMA – em andamento;  
18. Programas de incentivos a ações para melhoria da gestão de recursos hídricos - em 
andamento. 
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As seguintes entidades tiveram 05 ou mais ausências (A), justificadas (AJ) ou não, nas reuniões do 

CERHI-RJ deste ano, onde foram realizadas 06 R.O., 03 R.E.: 
 
Poder Público:   
PGE (Suplente) – 7 AJ + 2 A 
Prefeitura Municipal de Itaocara (Suplente) – 1 AJ + 7 A 
   
Usuários:      
FAERJ (Titular) – 1 A J + 7 A 
 
Sociedade Civil:     
AHOMAR (Titular) – 5 A 
 

Câmaras Técnicas:   
  
A maioria dos assuntos citados no CERHI-RJ foi, primeiramente, analisado e aprovado pelas Câmaras 
Técnicas pertinentes (CT-IL, CT-IG e CT-AS). 
 
Quantidade de reuniões realizadas: 
 
- CT- IL: 04 R.O. e 01 R.E.; 
(Câmara Técnica Institucional e Legal – Coordenadora: Livia Soalheiro) 
 
- CT- IG: 06 R.O. e 02 R.E.; 
(Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – Coordenador: José Paulo Azevedo) 
 
- CT- AS: 02 R.O. e 01 R.E.; 
(Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – Coordenador: Aderson Martins) 
 
- Conjunta CT-IL/CT-IG/CT-AS: Nenhuma. 
 
 

As seguintes entidades tiveram 05 ou mais ausências (A), justificadas (AJ) ou não, nas reuniões das 
CTs deste ano, onde foram realizadas as seguintes reuniões: 

  
CTIL 
Na CTIL não foi computado mais de 5 ausências por entidade. 
 
CTIG 
Poder Público:   
Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana – 3 A + 3 AJ.  
 
Sociedade Civil:     
Instituto Ambiental Conservacionista 5° Elemento – 2 A + 3 AJ. 
 
CTAS 
Na CTAS não foi computado mais de 5 ausências por entidade.  

  26/02/2019 – Apno./Bls./Lsr. 


