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Composição de Membros:  
 
Poder Público 
Lívia Soalheiro e Romeiro - SEA        
Helan de Abreu Cardozo - Prefeitura Municipal de Silva Jardim  
  
Sociedade Civil 
José Alfredo C. Sertã - ABES-RJ                                             
Ricardo de Lima Paraguassu - APEDEMA RJ                           
  
Usuários 
Cesar Bassi Costa - ELETRONUCLEAR                                                  
Ivan Sá Earp de Mello e Silva - FIRJAN  
Vinicius Crespo - FECOMERCIO  
Felipe Baida - Grupo Águas do Brasil S/A 
 
CBHs 
Affonso Albuquerque - CBH Macaé     
Zenilson Coutinho - CBH BPSI     
 
 
 

Ações desenvolvidas na CT-IL: 
 
✓ Em 2018, foram realizadas 04 reuniões ordinárias e 01 extraordinária; 
 
✓ Foram elaborados 15 pareceres CTIL; 
 
✓ Foram analisadas as minutas de 15 resoluções CERHI-RJ, que foram aprovadas com 
parecer favorável, conforme a seguir:   
 
1. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 195, DE 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 
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4. 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. 

 

5. 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. 
 

6. 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.  
 

7. 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.  
 
8. 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. 
 

9. 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.  
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 

15. 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. 
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16. 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. 

 

17. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 211, DE 11/12/2018 - Cria o grupo de trabalho do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – GT FUNDRHI. 

 

 
 

Pareceres CTIL/CERHI-RJ: 
 

PARECER CTIL Nº 36: A minuta de resolução do CERHI-RJ 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 dos rios Macaé e das Ostras, foi analisada e aprovada 
pelo entendimento que o novo PAP traz o necessário ajuste ao novo valor de PPU cobrado na 
bacia. 

PARECER CTIL Nº 37: A CTIL aprova a minuta de Resolução do CERHI-RJ, que 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. A aprovação tem por base as manifestações dos Comitês junto a este 
Conselho pleiteando a elaboração de resolução que estipule o índice de atualização dos preços 
públicos unitários, bem como na Resolução CNRH nº 192, de 19 de dezembro de 2017 e, ainda, 
na legislação Estadual que trata do tema e nas discussões realizadas na reunião desta Câmara 
Técnica na presente data. 

PARECER CTIL Nº 38: A CTIL aprova a minuta de Resolução do CERHI-RJ, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Região Hidrográfica VIII – Comitê Macaé e das Ostras (Ref. Res. CBH MACAÉ nº 
84/2018). Condicionada a elaboração de uma Resolução CERHI-RJ complementar a Resolução 
CERHI-RJ nº 197/2018, no sentido de regular que no primeiro ano de vigência do novo PPU 
aprovado pelo comitê não incida o índice de conservação de valores previstos na Resolução 
CERHI-RJ nº 197/2018. A aprovação tem por base o respeito ao pacto feito na bacia 
hidrográfica, diante da necessidade de atualização dos valores anteriormente estipulados pelo 
CBH e que não seriam contemplados pela Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. Fica acordado o 
envio pela Coordenadora da CTIL de minuta da resolução complementar para a análise dos 
membros da Câmara, bem como a solicitação de inclusão da minuta na pauta da plenária do 
dia 24/10/18, sendo item anterior a minuta objeto dessa análise. 

PARECER CTIL Nº 39: A CTIL aprova a minuta de Resolução do CERHI-RJ, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Região Hidrográfica III - Comitê Médio Paraíba do Sul (Ref. Resolução CBH MPS nº 
79/2018). Condicionada a elaboração de uma Resolução CERHI-RJ complementar a Resolução 
CERHI-RJ nº 197/2018, no sentido de regular que no primeiro ano de vigência do novo PPU 
aprovado pelo comitê não incida o índice de conservação de valores previstos na Resolução 
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CERHI-RJ nº 197/2018. A aprovação tem por base o respeito ao pacto feito na bacia 
hidrográfica, diante da necessidade de atualização dos valores anteriormente estipulados pelo 
CBH e que não seriam contemplados pela Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. Fica acordado o 
envio pela Coordenadora da CTIL de minuta da resolução complementar para a análise dos 
membros da Câmara, bem como a solicitação de inclusão da minuta na pauta da plenária do 

dia 24/10/2018, sendo item anterior à minuta objeto dessa análise. 

PARECER CTIL Nº 40: A CTIL aprova a minuta de Resolução do CERHI-RJ, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Região Hidrográfica VII – Comitê Rio Dois Rios (Ref. Resolução CBH R2R nº 
57/2018). Condicionada a elaboração de uma Resolução CERHI-RJ complementar a Resolução 
CERHI-RJ nº 197/2018, no sentido de regular que no primeiro ano de vigência do novo PPU 
aprovado pelo comitê não incida o índice de conservação de valores previstos na Resolução 
CERHI-RJ nº 197/2018. A aprovação tem por base o respeito ao pacto feito na bacia 
hidrográfica, diante da necessidade de atualização dos valores anteriormente estipulados pelo 
CBH e que não seriam contemplados pela Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. Fica acordado o 
envio pela Coordenadora da CTIL de minuta da resolução complementar para a análise dos 
membros da Câmara, bem como a solicitação de inclusão da minuta na pauta da plenária do 

dia 24/10/2018, sendo item anterior à minuta objeto dessa análise. 

PARECER CTIL Nº 41: A CTIL aprova a minuta de Resolução do CERHI-RJ, que altera a ficha de 
projetos a ser adotada pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, anexo da Resolução CERHI-RJ n° 
102/2012. A aprovação tem por base a necessidade de aperfeiçoamento e padronização nos 
procedimentos adotados por este Conselho quando da análise dos projetos a ele 
apresentados. 

PARECERE CT-IL Nº 42: A CTIL aprova a Minuta de Resolução CERHI-RJ que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Região Hidrográfica VII – Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (Ref. Resolução 
CBH BPSI nº 29/2018). Condicionada a elaboração de uma Resolução CERHI-RJ complementar 
a Resolução CERHI-RJ nº 197/2018, no sentido de regular que no primeiro ano de vigência do 
novo PPU aprovado pelo comitê não incida o índice de conservação de valores previstos na 
Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. A aprovação tem por base o respeito ao pacto feito na bacia 
hidrográfica, diante da necessidade de atualização dos valores anteriormente estipulados pelo 
CBH e que não seriam contemplados pela Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. Fica acordado o 
envio pela Coordenadora da CTIL de minuta da resolução complementar para a análise dos 
membros da Câmara, bem como a solicitação de inclusão da minuta na pauta da plenária do 

dia 24/10/2018, sendo item anterior à minuta objeto dessa análise.  

PARECER CT-IL Nº 43: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que aprova o Plano de 
Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios, para os anos de 2018 a 
2022, no valor de R$ 9.514.379,96 (nove milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentos e 
setenta e nove reais, noventa e seis centavos), conforme nova previsão de arrecadação dos 
recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região. A aprovação se deu com base no fato de 
que a Resolução CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro de 2017, contemplou os valores que 
foram acrescidos a previsão de arrecadação com a atualização do PPU feita na Resolução 
CERHI-RJ nº 156, de 24 de agosto de 2016, deixando de considerar os valores já previstos de 
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arrecadação anteriores a atualização. Justificando-se assim a necessária alteração a Resolução 

CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro de 2017.  
 
PARECER CT-IL Nº 44: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que complementa a 
Resolução CERHI-RJ n° 197, de 15 de agosto de 2018. Após melhoria de redação na minuta 
apresentada e de definição de conceitos, a aprovação se deu com base na necessidade, já 
manifestada em reuniões anteriores, de clarificar o entendimento de que no primeiro ano de 
vigência de novo valor de PPU não será aplicado o índice de atualização previsto pela 
Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. Além de elucidar o entendimento das consequências da 
apresentação de propostas de valores de PPU inferiores ao projetado pela correção prevista na 
Resolução CERHI-RJ nº 197/2018. Fica registrada a abstenção da FIRJAN e do Grupo Águas do 

Brasil. 
 
PARECER CT-IL Nº 45: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que dispõe sobre critérios 

de distribuição dos recursos da compensação financeira pelo uso da água para geração de 

energia elétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias de funções de Agência 

de Água para o ano de 2019. A aprovação se deu com base na compreensão do processo de 
construção do acordo feito na reunião do dia 9/10/2018, onde participaram Comitês, 
Entidades Delegatárias, Coordenadores de Grupos de Trabalho, Câmaras Técnicas e Diretoria 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e equipe da SEA.  
 
PARECER CT-IL Nº 46: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que 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 (Ref. Res. CBH LSJ 
nº71, de 10/10/2018). A CTIL ao analisar a Resolução do CBH percebeu erro material no 
rodapé da tabela 5 página 11, onde consta o período 2015-2018, quando esclarecido pelo 
representante do Comitê é que o período correto é 2019-2022. A aprovação se deu com base 
no esclarecimento, pelo representante do Comitê, de que todo o processo de construção do 
PAP respeitou os trâmites legais internos do Comitê, bem como foi apresentado e aprovado na 

CTIG/CERHI-RJ, conforme PARECER CT-IG/CERHI-RJ nº 8, de 14/11/2018. 
 
PARECER CT-IL Nº 47: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que 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 (Ref. Res. 
CBH BIG nº 20, de 31/10/2018). A aprovação tem por base o respeito ao procedimento 
realizado pelo Comitê de Bacia, bem como a análise feita pela CTIG/CERHI-RJ, através do 
parecer CTIG nº 6, de 14/11/2018, e ainda ao pacto efetuado no âmbito do Comitê CBH BIG 
diante da necessidade de atualização dos valores anteriormente estipulados pelo CBH e que 

não seriam contemplados pela Resolução CERHI-RJ nº 197/2018.   
 
PARECER CT-IL Nº 48: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que 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 (Ref. Res. CBH BPSI nº 30, de 06/11/2018). A 
aprovação se deu com base no esclarecimento, pelo representante do Comitê, de que todo o 
processo de construção do PAP respeitou os tramites legais internos do Comitê, garantindo a 
participação da região Itabapoana, bem como foi apresentado e aprovado na CTIG/CERHI-RJ, 
conforme PARECER CT-IG/CERHI-RJ nº  7, de 14/11/2018. 
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PARECER CT-IL Nº 49: A CTIL entende pela não necessidade de aprovação da minuta de 
Resolução CERHI-RJ que aprova a aplicação de recursos financeiros do FUNDRHI da subconta 
do Comitê Baía de Guanabara para atualização e complementação do plano de recursos 
hídricos da região hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e 
Jacarepaguá (Ref. Res. CBH BG nº 62, de 31/10/2018). Tendo por base o entendimento de que 
o recurso destinado ao Plano de Bacia está contemplado na aprovação do Plano de Aplicação 
Plurianual do CBH BG, item 7 (PAP CBH BG), da pauta desta reunião. 
 
PARECER CT-IL Nº 50: A CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que 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 (Ref. Res. CBH nº 64, de 12/11/2018). A 
aprovação se deu com base no parecer favorável da CTIG/CERHI-RJ No  10, de 14/11/2018, 
bem como com as avaliações feitas após da reunião da CTIG pelo INEA, que identificou a 
existência de erros no somatório do valor total da coluna “AL” da planilha n nº 08 - Plano de 
Aplicação 2019 a 2022, anexa a Resolução CBH nº 64, de 12/11/2018. Após esclarecimentos do 
Presidente do Comitê e debate com os membros presentes da CTIL sobre o melhor 
procedimento para correção dos equívocos apontados foi pedido ao Comitê que sua Entidade 
Delegatária faça a correção na mencionada planilha e a encaminhe à secretaria executiva do 
CERHI-RJ, dentro do prazo regimental, para divulgação dos documentos a serem analisados 
pela Plenária na reunião do dia 11/12/2018. Fica registrada a presença do coordenador da 
CTIG, José Paulo Azevedo, bem como seu posicionamento favorável ao encaminhamento 
proposto pela CTIL. 
 
Assuntos em desenvolvimento: 

 
1. Sugestão Maria Aparecida Vargas: Vazão Mínima Remanescente;  

 
2. Os comitês solicitam que as Resoluções CERHI-RJ nº 77 (poder público), 78 (sociedade 

civil) e 79 (usuários) sejam alteradas, tornando-se mais claras para os CBHs. Sugerimos 
que coloque como um dos itens a ser discutido em 2019 pela CTIL, a elaboração de 
uma resolução que oriente melhor os comitês na elaboração do regimento interno, 
pois ainda existem regimentos internos contraditórios; 

 
3. Os comitês sempre questionam a não existência de um cadastro das organizações da 

sociedade civis, pois está previsto na Lei. A Srta. Lívia Soalheiro sugeriu para 2016, 
mas não houve oportunidade para finalizar este assunto, então uma das demandas a 
ser trabalhada na CT-IL em 2019 será: criar critérios para o cadastro das organizações 
da sociedade civil e a criação do formulário de diálogos para o esclarecimento de 
processos e procedimentos. 
 

4. Revisão do Regimento Interno. O plenário aponta a necessidade de revisão do 
Regimento Interno a CTIL aguarda a orientação da direção do CERHI-RJ para a começar 
a debater o tema. 

 
Apno./Lsr./Blfs. 

29/03/2021 

 


