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Composição de Membros:  
 
Poder Público 
Lívia Soalheiro e Romeiro - SEAS        
Ezequiel Moraes dos Santos- Prefeitura Municipal de Silva Jardim  
  
Sociedade Civil 
José Alfredo C. Sertã - ABES-RJ                                             
Wladimir Leandro Loureiro Barbosa- APEDEMA RJ                           
  
Usuários 
Cesar Bassi Costa - ELETRONUCLEAR                                                  
Lídia Vaz Aguiar - 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 2019, foram realizadas 05 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias; 
 
✓ Foram elaborados 10 pareceres CTIL; 
 
✓ Foram analisadas as minutas de 08 resoluções CERHI-RJ, que foram aprovadas com 
parecer favorável, conforme a seguir:   
 
1. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 212, DE 24/04/2019 - Dispõe sobre o plano de aplicação 

plurianual dos recursos financeiros para o período de 2019 a 2022 com recursos 
disponíveis na subconta da região hidrográfica III do fundo estadual de recursos hídricos – 
FUNDRHI. 

 
2. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 213, DE 24/04/2019 - Dispõe sobre a aprovação da atualização e 

aperfeiçoamento do plano de bacia denominado “Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim – PERH-GUANDU”. 

 
3. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 214, DE 24/04/2019 - 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 Macaé. 
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4. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 215, DE 24/04/2019 - Dispõe sobre a definição da metodologia e 
de critérios da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em atividades de mineração de 
areia na região hidrográfica da Baía da Ilha Grande. 

 

5. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 216, DE 03/07/2019 - Aprova o plano de ações e aplicação dos 
recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do Comitê Baía da Ilha Grande. 
 

6. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 217, DE 28/08/2019 - 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 2020.  
 

7. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 218, DE 16/10/2019 - Dispõe sobre diretrizes para 
planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de iniciativas para proteção e 

recuperação de mananciais.  
 
8. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 219, DE 16/10/2019 - Altera 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. 
 

 
 

Pareceres CTIL/CERHI-RJ: 
 

PARECER CTIL Nº 51: Considerando o Parecer da CTIG nº 13, de 19/03/2019, de que aprovou o 
mérito da Resolução CBH Guandu 139, a CTIL aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que 
dispõe sobre a aprovação da atualização e aperfeiçoamento do plano de bacia denominado 
“Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e 
Guandu Mirim – Perh-Guandu” (Ref. à Res. CBH Guandu nº 139, de 06/12/2018). 

PARECER CTIL Nº 52: Considerando o Parecer da CTIG nº 15, de 19/03/2019, que solicitou a 
alteração no termo constante na tabela 3, qual seja, de “Saneamento Ambiental” para 
“Saneamento”.  E que foi informado pelo representante do Comitê e da Entidade Delegatária 
que foi dada a diretoria do Comitê a liberdade de realizar pequenas alterações como a 
apontada pela CTIG, bem como que será encaminhada carta ao CERHI-RJ registrando tal 
delegação pela plenária do Comitês aos diretores. Pela CTIL foi levantada a importância do 
Comitê revisar a revogação da Resolução CBH Macaé nº 80, de 08/12/2019, diante do fato do 
PAP anterior não ter sido executado na sua totalidade. Feitas estas observações, a CTIL aprova 
a minuta de Resolução CERHI-RJ e 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 Macaé (Ref. à Res. CBH Macaé nº 95, de 11/03/2019). Contudo não fará a 
revogação da Resolução CERHI-RJ nº 195, de 25 de abril de 2018 referente à Resolução CBH 
Macaé nº 80. 

PARECER CTIL Nº 53: Considerando o Parecer da CTIG nº 16, de 19/03/2019, que aprova no 
mérito a Resolução CBH BIG nº 21, de 12/12/2018, a CTIL aprova a Minuta de Resolução 
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CERHI-RJ que dispõe sobre a definição da metodologia e critérios de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos em atividades de mineração de areia na região hidrográfica da Baia da Ilha 
Grande (Ref. à Res. CBH BIG nº 21, de 12/12/2018), tendo em vista a competência legal do 
Comitê para o assunto. 

PARECER CTIL Nº 54: Considerando o Parecer da CTIG nº 17, de 19/03/2019, que a aprovou 
por unanimidade após recomendação da representante do INEA, Sra. Giselle Muniz, de que 
haja apenas uma data de corte para todas as informações contidas na Resolução. E, ainda, 
recomendou que a Delegatária junto com o INEA confiram os valores presentes nas tabelas do 
mencionado documento. A CTIL não aprova a Minuta de Resolução CERHI-RJ que aprova o 
Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 dos Recursos Financeiros Constantes no 
FUNDRHI da Subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (Ref. à Res. CBH 
BIG nº 22, de 07/02/2019). A não aprovação se deu pela dificuldade na construção da minuta, 
tendo em vista que os valores constantes na última tabela, página 7 da referida Resolução, 
apresentam divergências em seus somatórios. 

PARECER CTIL Nº 55: Considerando o Parecer da CTIG nº 11, de 19/03/2019, que aprovou o 
mérito, a CTIL aprova a Minuta de Resolução CERHI-RJ que dispõe sobre o Plano de Aplicação 
Plurianual dos recursos financeiros para o período de 2019 a 2022 com recursos disponíveis na 
subconta da Região Hidrográfica III do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI; (Ref. à 
Res. CBH MPS nº 86, de 18/02/2019. 

PARECER CTIL Nº 56: Considerando o Parecer da CTIG nº 18, de 19/03/2019, que aprovou o 
mérito, a CTIL ao analisar a Resolução CBH BG nº 68, de 12/03/2019, e a Resolução CERHI-RJ nº 
210, de 11 de dezembro de 2018, entende pela não necessidade de elaboração da minuta de 
Resolução CERHI-RJ que altera o percentual de distribuição 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 no Plano de Aplicação Plurianual, para os anos 
de 2019 a 2022 (Ref. à Res. CBH BG nº 68, de 12/03/2019), tendo em vista que os valores 
propostos para o PAP já foram aprovados em sua totalidade por este Conselho em dezembro 
de 2018. 

PARECERE CT-IL Nº 57: Considerando a aprovação do PAP do Comitê Baía de Ilha Grande na 
55ª R. O. CTIG por unanimidade, a CTIL aprova a Minuta de Resolução CERHI-RJ que aprova o 
Plano de Ações e Aplicação – PAP 2019/2022 dos Recursos Financeiros Constantes no 
FUNDRHI da Subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (Ref. à Res. CBH 
BIG nº 23, de 04/04/2019).  

PARECER CT-IL Nº 58: Considerando a apresentação da coordenadora do GT PSA e tendo em 
vista análise técnica pelo grupo de trabalho em algumas reuniões, a CTIL dá parecer favorável 
e aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que dispõe sobre a definição das áreas prioritárias 
para investimentos do programa estadual de conservação e revitalização de recursos hídricos – 
Prohidro e do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – Pro-Psa. Os 
membros ressaltam ainda a importância do tema tratado. Bem como lembram o fato da 
infraestrutura verde ser fundamento para alguns PLs que impactam diretamente na legislação 
de recursos hídricos.  
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PARECER CT-IL Nº 59: Considerando a aprovação durante a reunião de Diretoria sobre a 
Distribuição dos Recursos da CFRUH para Custeios das Entidades Delegatárias (Anexo ao CG - 
Custeio Administrativo) com os Diretores dos CBHs, das Entidades Delegatárias e do CERHI-RJ 
em 25/07/2019, a CTIL dá parecer favorável e aprova a minuta de Resolução CERHI-RJ que 
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 2020 (Ref. à demanda da 
reunião de Diretoria sobre a Distribuição dos Recursos da CFRUH para Custeios das Entidades 
Delegatárias. 
 
PARECER CT-IL Nº 60: Considerando a apresentação realizada na reunião, a CTIL aprova a 
Minuta de Resolução CERHI-RJ que altera 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. à Res. CBH LSJ nº 102, de 26/08/2019). 
 
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. 

 
Lsr. 

29/03/2021 

 


