
 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS 1 
LEGAIS E DE GESTÃO– CTIL-G - 2018.  2 

Ao sétimo dia do mês de junho de 2018, às 13h52min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 3 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ -, deu início à 5ª 4 

Reunião, na sala de reuniões do Comitê, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes 5 

assuntos: 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (03.05.2018); 2- Minuta 6 

de resolução para criação de grupos de trabalho; 3- Avaliação e sugestão referente 7 

à aplicação do ICMS Verde; 4- Assuntos Gerais. 1- O coordenador da Câmara, Paulo 8 

de Tarso (FIRJAN) iniciou a reunião solicitando a leitura e aprovação da ata da reunião 9 

anterior (03.05.2018). A ata foi aprovada apenas com a ressalva de que devem sempre 10 

inserir o “-RJ” em Adefimpa. 2- Paulo de Tarso (FIRJAN) leu a Minuta de resolução que 11 

dispões sobre os critérios para criação de grupos de trabalho e perguntou por 12 

contribuições. José Governo (ABES) sugeriu que incluísse na minuta que a criação seja 13 

formalizada através de uma resolução específica no 1º Artigo, § 1º da minuta. Ainda, 14 

sugeriu que seja estabelecido um prazo determinado para existência dos Grupos de 15 

Trabalho. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) sugeriu que acrescentassem o 16 

“subcoordenador” no artigo 3º da minuta caso o coordenador não possa comparecer. 17 

Após as contribuições, a minuta foi aprovada pelos membros presentes. 3- Como 18 

nenhuma sugestão foi enviada, Paulo de Tarso (FIRJAN) adiou a pauta para próxima 19 

reunião. 4- Paulo de Tarso (FIRJAN) cogitou que a pauta da cobrança deveria estar 20 

sempre nas reuniões ordinárias, mas Fátima Rocha (AGEVAP) justificou que a ausência 21 

dessa questão se deve ao problema na mudança da lei da compensação que aumenta 22 

a porcentagem destinada aos municípios. O GEAC finalizou o relatório sobre a 23 

metodologia da cobrança, porém, a Lei da Compensação recentemente foi alterada e 24 

isso impactou na distribuição dos recursos aos Comitês de baixa arrecadação e por isso, 25 

o grupo de estudos da AGEVAP, deve aguardar a reunião do FFCBH no dia 14.06, 26 

quando o INEA fará uma apresentação sobre o impacto da nova lei na operacionalização 27 

dos Comitês fluminenses. Lista de Encaminhamentos: 1- Enviar para a próxima 28 

pauta a minuta de documento a ser elaborada, referente à análise da distribuição 29 

do ICMS Verde aos Municípios (parte que trata dos mananciais) a partir das 30 

contribuições de José Arnaldo. Paulo de Tarso (FIRJAN) agradeceu a presença de 31 



 

 

todos e encerrou a reunião às 14h48min. Eu, Fátima Rocha, tomei a termo esta ata que 32 

segue assinada por: 33 

Paulo de Tarso (FIRJAN): ________________________ 34 

Rinaldo Rocha (LIGHT): ________________________ 35 

Sabina Campagnani (Furnas): ________________________ 36 

José Luiz Governo (ABES): ________________________ 37 

Clêmio Sampaio (ACAMPAR-RJ): ___________________________ 38 

Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ): ___________________________ 39 

Hamilton dos Santos (P.M. Japeri): ___________________________ 40 

 41 

Membros Presentes: 42 

Usuários: Paulo de Tarso (FIRJAN); Sabina Campagnani representada (Furnas); 43 

Rinaldo Rocha (LIGHT). 44 

Sociedade Civil: José Luiz Governo (ABES); Clêmio Sampaio, representando Vera de 45 

Fátima Martins (ACAMPAR-RJ); Markuz Stephan (ADEFIMPA-RJ). 46 

Governo: Hamilton dos Santos (P.M.Japeri). 47 

Membros Ausentes: 48 

Usuários: Rafael Cardoso (Ternium); 49 

Sociedade Civil: Hendrik Mansur (TNC); 50 

Governo: Helio Vanderley (P.M Nova Iguaçu); Andreia Loureiro (P.M. Queimados); João 51 

Emilio Rodrigues (P.M. Rio Claro).  52 

Convidados: 53 

Rayane Borges (GERDAU); Paulo Garcia (P.M. Japeri); William Weber (jornalista); 54 

Monique Fontes (P.M. Itaguaí). 55 


