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ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS LEGAIS E DE
GESTÃO – CTIL-G - 2016.
Ao primeiro dia do mês de setembro de 2016, às 14h13min, o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu –, deu início
à 6ª Reunião, na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os
seguintes assuntos: 1 – Aprovação da ata da reunião anterior (14.07.16); 2 – Indicação de
membro para o GTA – Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Bacia; 3 –
Apresentação sobre o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH)
elaborado pela ANA; 4 – Discussão sobre a alteração da metodologia da cobrança pela
utilização da água bruta na área de atuação do Comitê Guandu; 5 – Assuntos Gerais. O
coordenador Paulo de Tarso (FIRJAN) iniciou a reunião recomendando que fosse lida a ata
para analisar as recentes contribuições, incluindo as sugestões da TKCSA. Fátima Rocha
(AGEVAP) explicou que optou por aguardar o aval da Câmara Técnica para inserir ou não
as contribuições. Paulo de Tarso (FIRJAN) lembrou que, por conta da ausência de quórum,
os presentes fariam apenas indicações para que a ata fosse aprovada na reunião seguinte.
2 – Daiana Gelelete (AGEVAP) informou que poderão ser indicados membros da câmara
para participação no GTA Plano de Bacia. Explicou as definições do termo de referência do
projeto para a formação do grupo, que deve obedecer aos prazos para análise e
contribuições aos produtos. Ressaltou que os membros participantes do GTA devem ter
em mente a responsabilidade ao concordarem em participar, considerando
acompanhamento e avaliação dos produtos, bem como os prazos determinados no Termo
de Referência. Decio Tubbs (UFRRJ) destacou que as responsabilidades são técnicas e
administrativas. Paulo de Tarso (FIRJAN) e Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) colocaram-se à
disposição do GTA. 3 - Daiana Gelelete (AGEVAP) fez uma apresentação resumida do
Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos desenvolvido pela Agência
Nacional de Águas, que contém informações de nível nacional a respeito de recursos
hídricos e áreas correlatas. 4 – Caroline Lopes (AGEVAP) iniciou a apresentação sobre a
metodologia de cobrança. Explicou que montou uma planilha consolidada, que contém
todas as metodologias que foram exibidas durante os estudos apresentados nas reuniões
anteriores. Caroline Lopes (AGEVAP) orientou que a proposta é que os membros estudem
as fórmulas apresentadas junto com a planilha consolidada e tragam sugestões para a
próxima reunião, quando será convidado um representante do INEA. Esta pessoa, por sua
vez, irá apresentar os tipos de parâmetros passíveis de serem monitorados pelo órgão.
Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) sugeriu hierarquizar critérios, como tratamento de
efluentes, volumes de captação, volumes de consumo e outros. Amisterdan Ribeiro
(SIMARJ) destacou a valorização da água durante períodos de escassez. Caroline Lopes
(AGEVAP) comentou que esta é uma sugestão possível, pois trata de um conceito. Decio
concordou que os conceitos devem ser listados para, que numa situação futura, o Comitê
faça uma pressão para modificar. Natália (CEDAE) destacou que fórmulas para a
diminuição de consumo, considerando pagamento anual, podem gerar problemas para
operação, pois o usuário só saberá ao fim do ano quanto foi consumido. Os presentes
concordaram em sugerir convite a INEA e FIRJAN para apresentarem metodologias de
cobrança na reunião seguinte. 5 – Assuntos Gerais: Fátima Rocha (AGEVAP) fez os
informes de Processo Eleitoral, lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 20 de
setembro. Comentou que na reunião da manhã foi discutida a sugestão de mais uma data
de reunião conjunta para o Plano de Aplicação Plurianual, e os membros também
concordaram com o dia 13 de outubro. Como lista de encaminhamentos, segue: 1 Inserir na próxima pauta a aprovação da ata de 14.07.2016; 2 - Convidar, para reunião
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de 10.11.2016, INEA e FIRJAN para discussão da metodologia da cobrança,
apresentando o que é monitorado na bacia; 3 - Elaborar, para reunião de 06.10.2016,
um ranking (critérios) das principais necessidades da Bacia. Convidar FIRJAN para
esta reunião; 4 - Pré agendar reunião extraordinária para 13.10, a fim de discutir o
PAP que será aprovado na Plenária de 17/10/16. Paulo de Tarso (FIRJAN) encerrou a
reunião às 14h48min. EU, Lucas Lacerda, tomei a termo esta ata, que segue assinada
pelos seguintes membros.
Carolina Martins Peixoto (CEDAE)
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Amisterdan Ribeiro (SIMARJ)
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Paulo de Tarso (FIRJAN)
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Rinaldo Rocha (LIGHT)
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Fernando Ribeiro (CI-BRASIL)
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Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi)
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Membros Presentes
Usuários: Nathália Menezes representando Carolina Martins Peixoto (CEDAE),
Amisterdan Ribeiro (SIMARJ), Paulo de Tarso (FIRJAN), Rinaldo Rocha (LIGHT);
Sociedade Civil: Fernando Ribeiro (CI-BRASIL), Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi);
Membros Ausentes
Sociedade Civil: Daniel Brotto (UVA), Iran Bittencourt (ITPA);
Governo: Thayani Velasco (P.M. Seropédica), Magno Roza (EMATER-RIO), Andreia
Loureiro (P.M. Queimados), Jose Arnaldo de Oliveira (P.M. Japeri);
Convidados
Lucimar Marinho (TKCSA), Luana Ambrozio (FAETERJ-Paracambi), Kaíssa dos Santos
Mello (FAETERJ-Paracambi), Gessey Jesuíno da Silva (FAETERJ-Paracambi), Decio
Tubbs (UFRRJ), Victor de Almeida Souza (FAETERJ-Paracambi), Karoline Dias Cabral
(FAETERJ-Paracambi).
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