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MEMÓRIAS DE REUNIÕES APROVADAS 

   

 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 14/03/2018 

Temas tratados:  

 Aprovação da minuta da memória da 48ª R.O. CT-IG, de 13/09/2017;  

 Apresentação da proposta de alteração de metodologia de cálculo de vazão 

de referência para cálculo de outorgas (José Edson Falcão – INEA/SEA);  

 Resolução CBH Macaé nº 80, de 08/12/2017; 

 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 18/04/2018 

 

Temas tratados:  

 Resultado da incorporação das demandas da CEDAE na proposta do INEA de 

modificação da metodologia de cálculo da vazão de referência para fins de 

outorga;  

 Resgate das discussões anteriores da CTIG sobre a integração de sistemas de 

informações no Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos. 

  

50ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 05/06/2018 

Temas tratados:  

 Aprovação das minutas memória da 49ª R.O. CT-IG, de 14/03/2018 e da 3ª R.E. 

CT-IG, de 18/04/2018; 

 Procedimento para a atualização dos preços públicos unitários - PPU - 

cobrados pelo uso de recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro;  

 Cobrança pelo uso da água por CBHs estaduais em UCs federais localizadas nas 

regiões hidrográficas correspondentes; 

 

51ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 18/07/2018 

Temas tratados:  

 Aprovação da minuta memória da 51ª R.O. CT-IG, de 05/06/2018; 

 Início das discussões para revisão da Resolução CERHI-RJ nº 09/2003 que trata 

das diretrizes gerais para outorga do uso da água; 

 Identificação de resoluções do CNRH que devem ser 

compatibilizadas/adaptadas para o Estado do Rio de Janeiro;  

  

52ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 27/09/2018 

 

               Temas tratados:  

 Resolução CBH MACAÉ nº 84/2018, que dispõe sobre a atualização do Preço Público 

Unitário – PPU da metodologia de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região 

Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras – Comitê Macaé; 
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 Resolução CBH MPS nº 79, de 11/09/2018, que dispõe sobre o reajuste no valor do 

Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e dá outras providências; 

 Resolução CBH Rio Dois Rios nº 57, de 18 de setembro de 2018, que dispõe sobre o 

valor do Preço Público Unitário – PPU da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios; 6. Revisão da Ficha de Projetos constante na 

Resolução CERHI-RJ nº 102/2012; Apresentação da Nota Técnica nº 01/2017 

COGET/DIBAPE/INEA, sobre delimitação de áreas de interesse de proteção de 

mananciais estratégicos no ERJ, com vistas a subsidiar o planejamento e ordenamento 

territorial com vistas à promoção da segurança hídrica e constituindo as áreas focais 

do Programa Pacto pelas Águas (Marie Ikemoto - Coordenadora de Gestão do 

Território e Informações Geoespaciais do INEA); 
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