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Composição de Membros:  
 
Poder Público 
Lívia Soalheiro e Romeiro - SEAS        
Sem indicação de representante - Prefeitura Municipal de Silva Jardim  
  
Sociedade Civil 
José Alfredo C. Sertã - ABES-RJ                                             
André Luiz dos Santos - APEDEMA RJ                           
  
Usuários 
Cesar Bassi Costa - ELETRONUCLEAR                                                  
Luis Fernando Lisboa Jupy - 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 2020, foram realizadas 02 reuniões ordinárias e 04 extraordinárias; 
 
✓ Foram elaborados 09 pareceres CTIL; 
 
✓ Foram analisadas as minutas de 20 resoluções CERHI-RJ, conforme a seguir:   
 
1. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 220, DE 13/01/2020 - Prorroga o prazo de duração do grupo de 

trabalho do fundo estadual de recursos hídricos – GT FUNDRHI. 
 
2. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 221, DE 29/01/2020 - Revoga a resolução CERHI-RJ n° 09/2003 e 

estabelece critérios gerais sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos de 
domínio do estado do Rio de Janeiro. 

 
3. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 222, DE 28/03/2020 - Dispõe ad referendum sobre a 

prorrogação do mandato do plenário do conselho estadual de recursos hídricos – CERHI-
RJ. 

 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA 

 
4. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 223, DE 29/04/2020 - Dispõe sobre realização de reuniões não 

presenciais no âmbito do conselho estadual de recursos hídricos do estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 

 

5. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 224, DE 29/04/2020 - Dispõe sobre autorização de realização de 
reuniões não presenciais no âmbito dos comitês de bacias hidrográficas do estado do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 
 

6. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 225, DE 29/04/2020 - Dispõe sobre o uso dos recursos do fundo 
estadual de recursos hídricos – FUNDRHI para custeio das entidades delegatárias em 
situações de excepcionalidade.  
 

7. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 226, DE 24/06/2020 - Dispõe sobre a aprovação do plano de 
bacia denominado “plano de recursos hídricos da região hidrográfica da baía da ilha 

grande (PRH-BIG)”.  
 
8. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 227, DE 24/06/2020 - Dispõe sobre o cadastro estadual de 

pagamento por serviços ambientais – PRO-PSA. 
 

9. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 228, DE 13/07/2020 - Dispõe sobre a prorrogação da indicação 
da associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul – AGEVAP 
como entidade delegatária das funções de agência de água, tendo como interveniente os 
comitês de bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana. 

 
10. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 229, DE 13/07/2020 - Dispõe sobre a prorrogação da indicação 

da associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul – AGEVAP 
como entidade delegatária das funções de agência de água, tendo como interveniente os 
comitês das bacias hidrográficas da Baía da Ilha Grande – região  hidrográfica I e dos rios 
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - região hidrográfica II. 

 
11. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 230, DE 13/07/2020 - Referenda Resolução CERHI-RJ Nº 

222/2020 que dispõe sobre a prorrogação do mandato do plenário do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos – CERHI-RJ, incluindo artigo 2-AO. 

 
12. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 231, DE 26/08/2020 - Aprova ajustes no Plano de Aplicação 

Plurianual vigentes, para os anos de 2020 a 2022, dos recursos financeiros constantes no 
FUNDRHI da subconta do comitê de bacia hidrográfica do Rio Dois Rios. 

 
13. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 232, DE 15/10/2020 - Aprova a criação da câmara técnica de 

infraestrutura verde – CT IV 
 

14. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 233, DE 15/10/2020 - Estabelece diretrizes gerais para a 
integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, 
gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários. 
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15. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 234, DE 26/11/2020 - Atualização do plano de aplicação 

plurianual dos recursos financeiros do FUNDRHI na subconta do comitê da bacia 
hidrográfica do rio Piabanha e das sub-bacias hidrográficas dos rios Paquequer e Preto. 

 
16. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 235, DE 15/10/2020 - 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 2021. 

 
17. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 236, DE 26/11/2020 - 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. 

 
18. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 237, DE 26/11/2020 - aprova o plano de aplicação dos recursos 

financeiros no FUNDRHI da subconta do comitê da bacia hidrográfica do Guandu. 
 

19. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 238, DE 26/11/2020 - Altera a resolução CERHI-RJ Nº 235, de 
15/10/2020, 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 2021. 

 
20. RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 239, DE 16/12/2020 - Dispõe sobre a homologação do edital 

processo eleitoral para a composição do plenário e eleição da diretoria do conselho 
estadual de recursos hídricos – CERHI-RJ para o mandato 2020/2023. 

 

 
 

Pareceres CTIL/CERHI-RJ: 
 

PARECER CTIL Nº 61: Considerando a apresentação realizada pelos representantes do CBH BIG 
e a minuta de Resolução CERHI-RJ apresentada pela Coordenadora da CTIL, esta CT aprovou 
por unanimidade na íntegra a minuta de Resolução CERHI-RJ que dispõe sobre a aprovação do 
plano de bacia denominado “Plano de recursos hídricos do Comitê da bacia hidrográfica da 
Baia da Ilha Grande (PRH – BIG) e encaminhou para a próxima reunião plenária do CERHI-RJ. 

PARECER CTIL Nº 62: A CTIL aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução CERHI-RJ que 
dispõe sobre o Cadastro Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais – PRO-PSA após 
apresentação e solicitação de ajuste no artigo 8º, onde o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
implementar o site eletrônico do CPSA foi alterado para 90 (noventa dias) dias para realizar o 
preenchimento dos dados, de maneira a ficar compatível com os demais prazos estabelecidos 
na resolução. E encaminhou para a próxima reunião plenária do CERHI-RJ. 

PARECER CTIL Nº 63: A CTIL recebeu apresentação de nova proposta de decreto feita pelo 
vice-presidente do CERHI-RJ ouvido o Fórum Fluminense de Comitês de Bacia e as entidades 
delegatáris (CILSJ e AGEVAP), quando da avaliação da minuta proposta pela SEAS e 
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encaminhada aos membros dessa Câmara. Após a apresentação do novo texto redacional da 
minuta de decreto a CTIL aprova a proposta e aponta os seguintes pontos para reflexão: 
- competência normativa do decreto para regulamentar os recursos referntes a transposição 
de águas da bacia hidrográfica Paraíba do Sul, estabelecidos nos incisoa III e IV do artigo 5 da 
referida proposta. 
- abordar de forma explicita a lei de responsabilidade fiscal e a lei da transparência no artigo 
que trata da prestação de contas. 

PARECER CTIL Nº 64: A CTIL aprovou, por unanimidade, a minuta Da Apreciação da minuta de 
Resolução CERHI-RJ que dispõe sobre a prorrogação da delegação à Associação Pró-Gestão das 
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP das funções inerentes às Agências 
de Água dos Comitês BPSI, MPS, Piabanha e R2R tendo em vista a decisão dos comitês de 
manutenção da delegatária que vem acumulando conhecimento sobre a bacia ao longo dos 
anos. E encaminhou para a próxima reunião plenária do CERHI-RJ. 

PARECER CTIL Nº 65: A CTIL aprovou, por unanimidade, a minuta Da Apreciação da minuta de 
Resolução CERHI-RJ que  dispõe sobre a prorrogação da delegação à Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP das funções inerentes às 
Agências de Água dos Comitês BIG e Guandu tendo em vista a decisão dos comitês de 
manutenção da delegatária que vem acumulando conhecimento sobre a bacia ao longo dos 
anos. E encaminhou para a próxima reunião plenária do CERHI-RJ. 

PARECER CTIL Nº 66: A CTIL após apresentação do coordenador da Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas - CTAS da minuta de resolução e com base no parecer técnico elaborado pela 
CTAS aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução CERHI-RJ que estabelece diretrizes 
gerais para a integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, 
termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários, tendo em vista a 
importância da integração proposta e que o tema já foi tratado pelo CNRH. 

A CTIL recomenda que para a efetivação da presente Resolução, caso ela seja aprovada, seja 
aberto diálogo da diretoria do CERHI com o CNRH, ANM, Inea e DRM buscando dar maior 
fluidez aos dispositivos da norma, inclusive com estimulo a celebração de instrumento jurídico 
de parceria entre o órgão gestor de recursos hídricos e o de recursos minerais. Ressaltando 
que o tema já está regulado pelo CNRH desde 2007, contando com tímida implementação. 

PARECERE CT-IL Nº 67: A CTIL após a análise do pedido de prorrogação do Grupo de Trabalho 
Pagamento por Serviços Ambientais – GT PSA,  tendo em vista a solicitação da coordenadora 
deste GT por e-mail, em 17/03/2020 e 08/07/2020 do presente ano e, a minuta do relato da 
reunião de 03/03/2020 contendo tal deliberação, enviada pela coordenadora Marie Ikemoto 
no dia 20/07/2020, e que este GT foi recriado em 15/08/2018, na 81ª R.O. CERHI-RJ,  pelo 
período de um ano. Após observar, ainda que o GT PSA continua em plena atividade e com 
pauta de grande relevância para o sistema de recursos hídricos recomenda a prorrogação do 
GT pelo período estipulado na Resolução CERHI 176/2017 ou ainda, que este grupo seja 
convertido em Câmara Técnica.  

PARECER CT-IL Nº 68: A CTIL aprovou, com a abstenção do representante da FIRJAN – Luiz 
Jupy, após esclarecimentos pelos envolvidos, a minuta de Resolução CERHI-RJ que dispõe que 
dispõe sobre a criação da conta reserva para custos operacionais do contrato de gestão 
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firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Associação Pró-Gestão das águas da 
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul – Agevap das funções inerentes à Agência de Água dos 
Comitês: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Rio Dois 
Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – Regiões Hidrográficas I, III, IV, V, VII e IX 
respectivamente. E encaminhou para a próxima reunião plenária do CERHI-RJ.  
 
PARECER CT-IL Nº 69: A CTIL aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução CERHI-RJ que 
aprova ajustes no plano de aplicação plurianual vigentes, para os anos de 2020 a 2022, dos 
recursos financeiros constantes no Fundrhi da subconta do Comitê de bacia hidrográfica do rio 
Dois Rios. E encaminhou para a próxima reunião plenária do CERHI-RJ. 
 
 
Assuntos em desenvolvimento: 

 
 

1. 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; 

 
2. 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. 
 

3. 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 

 


