
 

 

ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

INSTITUCIONAL E LEGAL (CTPIL) - CBH RIO DOIS RIOS, realizada no dia três de 2 

fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da SUPRID/INEA Rio Dois 3 

Rios, localizado à Av. Cons. Julius Arp, nº 85 – Centro - Nova Friburgo - RJ. Aos três 4 

dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, com a presença de 6 membros da 5 

Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal (CTPIL) do CBH - Rio Dois Rios e 5 6 

convidados (conforme relação de presença no final desta ata), teve início a reunião 7 

conduzida pelo Sr. José Guilherme Salgado (Pref. Mun. de Cantagalo), representante 8 

substituto do coordenador da CTPIL. Ordem do dia: 1) Discussão sobre o Projeto de Lei 9 

– FUNDRHI; 2) Discussão sobre o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-RJ); 3) 10 

Discussão dos projetos do CBH-R2R: a. Diagnóstico socioambiental b. Residentes; c. 11 

Laboratório das águas; 4) Informes gerais. ITEM 1 - Discussão sobre o Projeto de Lei 12 

– FUNDRHI – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) apresentou a planilha elaborada pela 13 

secretaria executiva do controle de frequência dos membros nas reuniões da CTPIL 14 

durante o biênio 2015-2016. Após análise da CTPIL, foi solicitado à secretaria executiva 15 

entrar em contato com as instituições com maior numero de ausências nas reuniões da 16 

CTPIL e solicitar a confirmação da representação dos membros e, dependendo do caso, 17 

solicitar a indicação de representantes substitutos ITEM 2 - Discussão sobre o 18 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-RJ) – Após a discussão sobre a 19 

apresentação do Sr. André Bohrer sobre o estudo realizado pelo Inea propondo o 20 

aumento da cobrança pelo uso da água no Estado do Rio de Janeiro, a CTPIL solicitou o 21 

encaminhamento ao Diretório do seu posicionamento com relação à proposta de 22 

alteração na cobrança pelo uso da água na bacia do Rio Dois Rios. A CTPIL se 23 

manifestou favorável ao aumento do P.P.U. (preço único por unidade) conforme o índice 24 

inflacionário, à consideração de outros parâmetros de análise qualitativa da água no 25 

cálculo da cobrança, à inclusão de novos setores usuários, à harmonização com a 26 

metodologia de cálculo do CEIVAP (2007) e à criação de critérios para definição técnica 27 

do "uso insignificante" (ampliar cobertura da outorga). O Sr. Vicente aproveitou a 28 

discussão para sugerir a criação de um GT para sistematização informações da bacia 29 

(monitoramento de água) e para estudo de ações prioritárias à gestão, o que contribuiria 30 

diretamente para subsidiar futuras discussões sobre a metodologia do cálculo da 31 

cobrança na bacia do Rio Dois rios. ITEM 3 – Discussão dos projetos do CBH-R2R 32 

Discussão dos projetos do CBH-R2R – O Sr. Vicente aproveitou a discussão para 33 

sugerir a criação de um GT para sistematização informações da bacia (monitoramento 34 

de água) e para estudo de ações prioritárias à gestão, o que contribuiria diretamente 35 

para subsidiar futuras discussões sobre a metodologia de projetos. ITEM 4 – Informes 36 

gerais – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) apresentou a planilha elaborada pela 37 

secretaria executiva do controle de frequência dos membros nas reuniões da CTPIL 38 

durante o biênio 2015-2016. A partir deste ponto de pauta, os demais itens de discussão 39 

foram adiados para uma próxima reunião. Sem mais assuntos a serem tratados, foi 40 

encerrada a reunião 41 

 42 



 

 

ENCAMINHAMENTOS: Ata aprovada por unanimidade; Contatar as instituições com 43 

maior numero de ausências nas reunioes da CTPIL e solicitar a confirmação da 44 

representação dos membros; Encaminhamento ao Diretório do posicionamento da 45 

CTPIL com relação a proposta de alteração na cobrança pelo uso da água na bacia do 46 

Rio Dois Rios; O Sr. Vicente sugeriu a criação de um GT para sistematização 47 

informações da bacia; Transferidos os demais pontos de pauta para discussão na 48 

próxima reunião (extraordinária, 03/02/2016). 49 

 50 
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