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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS LEGAIS E 
DE GESTÃO  

 CTIL-G – 2022  
  

  
  
Data: 04 de agosto de 2022 (quinta-feira)  
Local: Plataforma de Videoconferência  
Horário: 13h30min às 16h00min  
  
 
Pauta:  
 

1. Abertura; 

2. Leitura e aprovação das minutas de atas das reuniões de 19/05/2022 e 

02/06/2022; 

3. Leitura do Parecer Jurídico sobre a segurança jurídica das votações não 

nominais;  

4. Continuidade do estudo sobre aplicação dos 70% em Saneamento, apresentação 

de um balanço financeiro do que precisamos ter em termos de perspectiva de 

arrecadação para manutenção do SANEAR Guandu e perspectivas de ampliação 

do programa;  

5. Continuidade da discussão sobre a PL nº 3699/2017 referente aos 50% dos 

recursos para as demais sub-bacias do Paraíba do Sul, preparação de 

documentos pela CTIL-G, sendo:  

✓ Preparar uma argumentação em relação à PL, numa linha mais defensiva; 

✓ Preparar uma defesa propositiva para apresentar caso surjam discussões de 

aumento no CEIVAP. Pensar, no futuro como estratégia, propor inclusão do 

Guandu na composição do CEIVAP. Pois, parte da RH II pertence a Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. 

6. Análise de proposta elaborada para alteração da Res INEA nº 167/2018 que 

“Estabelece os procedimentos administrativos, a serem adotados pelas entidades 
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delegatárias de funções de agências de água, para doação de bens adquiridos 

com recursos provenientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos 

hídricos, fomentados pelos comitês de bacias hidrográficas em projetos de sua 

alçada, nos termos da competência estabelecida no art. 5º da Lei Estadual nº 

5.639, de 06 de janeiro de 2010.”  

7. Análise, e estando de acordo, encaminhar à Plenária a minuta de Resolução 

sobre a atualização do Plano de Contingência; 

8. Encerramento. 

 

 

 

      Mayná Coutinho Morais                                          Rodrigo Santos Hosken  

        Coordenadora                                              Subcoordenador  
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