
 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS LEGAIS E DE 1 
GESTÃO – CTIL-G - 2017. – Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2017, às 14h03min, 2 
o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê 3 
Guandu -, deu início à 8ª Reunião, na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo 4 
como pauta os seguintes assuntos: 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 5 
(05/10/2017); 2- Atualização do PERH – Guandu: apresentação do produto Plano de Ação; 6 
3- Discussão sobre a alteração da metodologia da cobrança; 4- Discussão sobre a Revisão 7 
do Marco Legal do Saneamento; 5- Assuntos Gerais. – Hendrik Mansur (TNC) iniciou a 8 
reunião às 14h03min. 1- Hendrik Mansur (TNC) sugeriu que a aprovação da ata de 05.10.2017 9 
fosse prorrogada para a próxima reunião, já que nenhum dos presentes até o início da reunião 10 
estava na Câmara Técnica do dia 05.10.2017. A prorrogação foi aprovada. 2- Henrique Kotzian 11 
(Profill) iniciou a apresentação do andamento do Plano Estratégico no que tange o produto Plano 12 
de Ação. A pauta da apresentação foi: 1- Apresentação do processo de Atualização e 13 
Aperfeiçoamento do Plano de Ações do PERH Guandu (Etapa 4); 2- Definições sobre o processo 14 
e 3- Definições sobre os Eventos Públicos do Plano de Ações. Hendrik Mansur (TNC) sugeriu 15 
que os indicadores de acompanhamento das ações sejam avaliados a cada dois anos, que é o 16 
tempo de gestão da diretoria. Helio Vanderlei (P.M. Nova Iguaçu) disse considerar que há 17 
necessidade de maior comunicação entre o Comitê Guandu e as prefeituras para garantir uma 18 
maior capacidade de realização das ações. Hendrik Mansur (TNC) propôs que o Comitê Guandu 19 
tenha uma Ação de apoio aos municípios e um Programa para apoiar as prefeituras a obter a 20 
análise de saneamento e restauração florestal, a fim de saber das metas de cada município e 21 
ajudar as prefeituras com a parte técnica. 3- Caroline Lopes (AGEVAP) iniciou sua apresentação 22 
sobre a questão da cobrança das PCH’s (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e de uso 23 
insignificante da água, conforme encaminhamento da reunião anterior. Esclareceu que a 24 
cobrança das PCH’s esbarrou em questões legais da ANEEL (Agência Nacional de Energia 25 
Elétrica) e o GEAC precisa de um parecer da Câmara Técnica sobre a priorização ou não do 26 
assunto. Hendrik Mansur (TNC) propôs que essa pauta não seja priorizada no momento na 27 
metodologia da cobrança e seu estudo entre no Plano de Bacia, como uma ação para que se 28 
definam as diretrizes de uso insignificante e metodologia da cobrança para PCH’s, possibilitando 29 
estruturar melhor o assunto. Henrique Kotzian (Profill) sugeriu que aguardem o relatório RT4, 30 
que será lançado em breve, para conferir o que consta na parte de outorga e cobrança. 4- Daiana 31 
Gelelete (AGEVAP) iniciou a apresentação de um comparativo entre a atual legislação e a minuta 32 
de medida provisória sobre o Marco Legal do Saneamento. Hendrik Mansur (TNC) explicou 33 
sobre a moção que foi feita pelos membros do Comitê Guandu que estavam no XIX ENCOB 34 
sobre o assunto. Esclareceu que o texto já foi apresentado no ENCOB e aprovado pelos setoriais 35 
(sociedade civil e usuários). Pediu, ainda, que ele seja reenviado a todos os membros. 5- Hendrik 36 
Mansur (TNC) evidenciou que atualmente os municípios não precisam usar o ICMS Verde na 37 
gestão ambiental e sugeriu que se definam formas de incentivar os municípios a reverterem essa 38 
verba e a de compensação ambiental para o meio ambiente. Como lista de 39 
encaminhamentos, segue: 1 - Adiar a aprovação da ata para reunião de 01.02.2018 40 
para próxima reunião; 2 - Reenviar moção sobre o Marco Legal do Saneamento a todos 41 
os membros. Hendrik Mansur (TNC) agradeceu a presença de todos e encerrou a 42 
reunião às 16h19min. Eu, Caroline Feijó Souza e Silva, tomei a termo esta ata que segue 43 
assinada por: 44 

Hendrik Mansur (TNC) – Subcoordenador: _______________________ 45 



 

 

Lucimar Marinho (Ternium): _______________________  46 

Rinaldo Rocha (Light Energia): _______________________ 47 

Clêmio Sampaio (ACAMPAR-RJ): _______________________ 48 

Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ): _______________________ 49 

Hélio Vanderelei (P.M. Nova Iguaçu): _______________________ 50 

Cid Magalhães (P.M. Rio Claro): _______________________ 51 

Membros Presentes 52 

Usuários: Lucimar Marinho (Ternium) representando Mariana Silveira (Ternium), Rinaldo 53 
Rocha (Light Energia); 54 

Sociedade Civil: Hendrik Mansur (TNC), Clêmio Sampaio (ACAMPAR-RJ) 55 
representando Vera Martins (ACAMPAR-RJ), Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ); 56 

Governo: Hélio Vanderelei (P.M. Nova Iguaçu), Cid Magalhães (P.M. Rio Claro) 57 
representando João Emílio Rodrigues (P.M. Rio Claro). 58 

Membros Ausentes: 59 

Usuários: Amisterdan Ribeiro (SIMARJ), Paulo de Tarso (FIRJAN); 60 

Sociedade Civil: José Governo (ABES); 61 

Governo: Andreia Loureiro (P.M. Queimados), Hamilton Silva Junior (P.M. Japeri).  62 

Convidados: 63 

Franziska Huber (Faeterj-Paracambi), Jaime Matarotti (Furnas), Sérgio David (Furnas), 64 
José Tadeu Ribeiro (Furnas). 65 


