Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim
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ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS LEGAIS E DE
GESTÃO – CTIL-G – 2015.
Aos cinco dias do mês de novembro de 2015, às 14h00min, o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu -, deu início
à 8ª Reunião, na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os
seguintes assuntos: 1- Aprovação da ata da reunião anterior (15.10.2015); 2- Discussão
sobre o aumento da cobrança pela utilização da água bruta na área de atuação do Comitê
Guandu; 3- Minuta de Resolução sobre o aumento; 4- Assuntos Gerais. O coordenador
Paulo de Tarso (FIRJAN) solicitou a aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada. 2 –
Juliana Fernandes (AGEVAP) explicou o histórico da discussão sobre a cobrança, dando
destaque às sugestões da câmara. Demonstrou a minuta de resolução que vai dispor
sobre as alterações. Explicou as determinações legais e resoluções que estabelecem a
cobrança na região hidrográfica. Juliana explicou que a metodologia fica mantida, e a
alteração será no valor do PPU. Também falou sobre o vínculo da alteração à
determinação de recadastramento dos usuários na bacia. Paulo de Tarso (FIRJAN)
lembrou da sugestão de ser um aumento escalonado até 2017. Franziska Huber
(FAETERJ-Paracambi) pediu atualização sobre informações, se a cobrança será atrelada
ao enquadramento dos corpos hídricos e sobre o prazo de dois anos para operar o
aumento. Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) explicou que existem outras demandas na Câmara
e no Comitê, e é bom ter uma margem de tempo para trabalhar. Franziska Huber
(FAETERJ-Paracambi) perguntou em que ano isso seria implementado. Juliana (AGEVAP)
explicou que a minuta será enviada à Plenária de dezembro. Em 2016, isso será
encaminhado às Câmaras Técnicas do CERHI-RJ. E seguirá para a Plenária do órgão.
Juliana Fernandes (AGEVAP) relatou que isso seria aprovado durante o ano e operado em
2017 e 2018. Paulo de Tarso (FIRJAN) afirmou que a minuta deve ser aprovada para
conseguir ajustar os prazos para aprovação no Comitê Guandu e no CERHI-RJ. Vera
Agarez (UVA) perguntou qual foi a justificativa para levantar o aumento da cobrança.
Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) lembrou que em mais de dez anos de cobrança a
metodologia nunca foi repensada. E que a atualização era necessária para valorizar a
água. Paulo de Tarso (FIRJAN) respondeu que isso também se deve ao funcionamento do
Comitê e o desenvolvimento dos projetos. A câmara acrescentou a correção anual no PPU
de acordo com a taxa SELIC. Após contribuições, a minuta foi aprovada. Assuntos Gerais:
Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) repassou as últimas informações sobre o trabalho no Fórum
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Comentou que os esforços foram
empreendidos para dar maior espaço de debate entre os Comitês. O mesmo explicou que
estão sugerindo também a oferta de um curso da Agência Nacional de Águas sobre
metodologia de cobrança em bacias hidrográficas, já que muitos Comitês ainda estão
implementando este processo. Juliana Fernandes (AGEVAP) informou a Câmara sobre a
visita à TKCSA no dia 19 de novembro. E a outra visita que a CTEG discutiu foi ao sistema
LIGHT. Rinaldo Rocha (LIGHT) falou que existem pontos muito interessantes para a visita,
como o reservatório de Lages. Lembrou que o representante formal da LIGHT no Comitê
Guandu é José Gomes Barbosa (LIGHT), e pediu que o ofício seja encaminhado ao
mesmo. Vera Agarez (UVA) informou que estará deixando as Câmaras Técnicas e
apresentou a professora Magda – atual coordenadora do curso de Biologia da Veiga de
Almeida -, que irá compor a representação da UVA no Comitê junto a Daniel Brotto.
Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) sugeriu que, na visita à TKCSA seja observado o setor de
tratamento de efluentes da empresa. Juliana Fernandes (AGEVAP) divulgou para a
Câmara o curso de avaliação de impactos ambientais e lembrou que as inscrições vão até
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o dia 13/11. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) informou a Câmara sobre os
trabalhos realizados para a divulgação do concurso “O Fantástico Mundo da Água”. Como
lista de encaminhamentos, segue: 1 – Enviar a minuta de resolução sobre o aumento
da cobrança à Plenária. O Coordenador Paulo de Tarso (FIRJAN) agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião às 14h56min. Eu, Lucas Lacerda, tomei a termo esta ata,
que segue assinada por:
Amisterdan Ribeiro (SIMARJ)

__________________________________
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Paulo de Tarso (FIRJAN)

______________________________________
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Rinaldo Rocha (LIGHT)

________________________________________
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Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) ______________________________________
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Vera Agarez (UVA)
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Andreia Loureiro (P.M. Queimados) _______________________________________
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_____________________________________

Membros Presentes:
Usuários: Amisterdan Ribeiro (SIMARJ); Paulo de Tarso (FIRJAN); Rinaldo Rocha
(LIGHT)
Sociedade Civil: Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi); Vera Agarez (UVA)
Governo: Andreia Loureiro (P.M. Queimados);
Membros Ausentes:
Usuários: Sylvana Azulay (CEDAE);
Sociedade Civil: Fernando Ribeiro (CI-BRASIL); Iran Bittencourt (ITPA);
Governo: Thayani Velasco (P.M. Seropédica); Magno Roza (EMATER-RJ); José Arnaldo
de Oliveira (P.M. Japeri)
Convidados: Daniel Brotto (UVA); Magda Tubino (UVA); Alexandre Oliveira (LIGHT);
Juliana Fernandes (AGEVAP); Daiana Gelelete (AGEVAP).
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