
Ata aprovada na 1ª ROCT do CBH Rio Dois Rios – Nova Friburgo (19/01/2017) 

ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

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

outubro 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 cinco 4 

dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, com a presença de 2 membros da 5 

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

5convidados (conforme relação de presença no final desta ata), teve início a reunião 7 

com a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação das atas da 2ª ROCT (19/04/2016) e 3ª 8 

ROCT (19/07/2016); 2 - Discussão da metodologia de cálculo da cobrança pelo uso da 9 

água; 3 - Apresentação da minuta do edital de eleição para composição do plenário do 10 

CBH Rio Dois Rios para o biênio 2017-2018; 4 - Informes sobre o caminhão limpa-fossa; 11 

5 - Informes sobre reunião de apresentação da revisão do Plano Diretor Participativo de 12 

Nova Friburgo; 6 - Discussão sobre a coordenação da CTPIL; e 7 - Informes gerais.ITEM 13 

1 - Aprovação das atas da 2ª ROCT (19/04/2016) e 3ª ROCT (19/07/2016)– O Sr. 14 

Ramon Porto fez a leitura integral da minuta das duas atas após a solicitação dos 15 

membros presentes. Após a leitura, as atas foram aprovadas por unanimidade, somente 16 

com ressalva de assinaturas alternativas à da coordenação. A ata da 2ª ROCT será 17 

assinada pelo membro substituto do Coordenador, o Sr. José Guilherme Salgado 18 

(Prefeitura Municipal de Cantagalo) e a 3ª ROCT pelos membros Sr. Arthur Ibraim e Sr. 19 

Alexandre Cruz, representantes respectivamente da Concessionária Águas de Nova 20 

Friburgo e INEA. ITEM 2 - Discussão da metodologia de cálculo da cobrança pelo 21 

uso da água –Conforme o que foi discutido na 3ª ROCT constatou-se que o CBH Rio 22 

Dois Rios ainda não tem muitas informações sobre o tema, e que seria válido 23 

acompanhar as ações do CBH Guandu que já vem discutindo o assunto. O Sr. 24 

Alexandre Cruz sugeriu buscar e conseguir o material do CBH Guandu referente ao 25 

tema para fazer um estudo aprofundado nas próximas reuniões de Câmara Técnica, e 26 

assim, avançar nas discussões. O Sr. Ramon Porto aproveitou para informar sobre uma 27 

oficina que acontecerá no dia 18/10/2016 em Resende - RJ sobre este tema. Os 28 

membros presentes solicitaram que fosse enviado um email para todos os membros da 29 

Câmara Técnica as informações sobre esta oficina. ITEM 3 - Apresentação da minuta 30 

do edital de eleição para composição do plenário do CBH Rio Dois Rios para o 31 

biênio 2017-2018 –O Sr. Ramon Porto, de forma resumida, explicou sobre o processo 32 

de eleição para a nova composição do CBH Rio Dois Rios. Logo, fez a leitura da minuta 33 

do edital apresentando as mudanças realizadas no documento. A minuta do edital foi 34 

aprovada pela CTPIL. ITEM 4 - Informes sobre o caminhão limpa-fossa – O Sr. 35 

Ramon Porto fez uma breve contextualização sobre o assunto e informou que a 36 

Secretaria Executiva entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Duas Barras para 37 

agendar uma reunião com o objetivo de conversar e negociar como poderá ser realizada 38 

a entrega do caminhão. O Sr. Alexandre Cruz sugeriu convidar os principais atores 39 

envolvidos para participarem da reunião: Prefeitura Municipal de Duas Barras e demais 40 

prefeituras interessadas, INEA, representante do Consórcio Intermunicipal,entre outros. 41 

O Sr. Ramon Porto ainda disse que a reunião tem como objetivo discutir e apresentar o 42 

parecer do INEA e não a operacionalização do caminhão, mas que nada impede que 43 

este assunto seja conversado nesta reunião. A Secretaria Executiva ficou responsável 44 
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de convidar todos os atores envolvidos através do email e mobilização telefônica. ITEM 45 

5 - Informes sobre reunião de apresentação da revisão do Plano Diretor 46 

Participativo de Nova Friburgo – A CTPIL sugeriu que a reunião do Comitê para 47 

apresentação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Nova 48 

Friburgo sobre a temática de recursos hídricos no âmbito da revisão do Plano Diretor 49 

Participativo de Nova Friburgo seja realizada em uma data no mês de novembro. Além 50 

disso, a CTPIL sugeriu realizar a reunião junto a Comissão de Transição de Governo, e 51 

assim, convidar a gestão atual da prefeitura, a passada (Sr. Ivison Macedo, ex-52 

secretário) e a futura (a definir), o Sr. Ricardo Valcarcel (UFRRJ), um representante do 53 

Ministério Público e todos os membros do CBH Rio Dois Rios. ITEM 6 - Discussão 54 

sobre a coordenação da CTPIL – O Sr. Ramon Porto informou que o Sr. Gustavo 55 

Neder comunicou dificuldades para poder continuar na Coordenação da CTPIL. A 56 

Câmara Técnica decidiu por aguardar o novo processo eleitoral, para definir os novos 57 

membros e o Coordenador. ITEM 7– Informes gerais –  O Sr. Ramon informou que um 58 

representante da empresa alemã SEBA Hydrometrie voltará ao Brasil para ministrar um 59 

curso e treinamento para utilização das estações de monitoramento que foram doadas e 60 

instaladas na região e que breve terá mais informações. 61 

ENCAMINHAMENTOS: 1) Atas aprovadas por unanimidade, somente com ressalva de 62 

assinaturas alternativas à da coordenação. A ata da 2ª ROCT será assinada pelo 63 

membro substituto do Coordenador, o Sr. José Guilherme Salgado (Pref. Mun. de 64 

Cantagalo) e a 3ª ROCT pelos membros Sr. Arthur Ibraim e Sr. Alexandre Cruz, 65 

representantes respectivamente da Concessionária Águas de Nova Friburgo e INEA; 2) 66 

A CTPIL solicitou à Secretaria Executiva, buscar junto ao CBH Guandu, materiais e 67 

experiências no estudo da metodologia do cálculo da cobrança pelo uso da água; 3) A 68 

Secretaria Executiva ficou responsável em convidar os atores envolvidos para a reunião 69 

do caminhão limpa fossa; 4) A CTPIL sugeriu como data meados de mês de novembro 70 

para a reunião do Comitê para apresentação da Secretaria de Meio Ambiente e 71 

Desenvolvimento Urbano de Nova Friburgo sobre a temática de recursos hídricos no 72 

âmbito da revisão do Plano Diretor Participativo de Nova Friburgo. 73 

 74 
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Nova Friburgo, 05 de outubro de 2016. 77 
 78 
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Alexandre Cruz  90 
Membro titular da CTPIL 91 

(original assinado)
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LISTA DE PRESENÇA 92 
 93 
Membros 94 

 95 
Rafael Cariello (Prefeitura Municipal de Nova Friburgo); e Alexandre Cruz (INEA); 96 
 97 
Convidados 98 
 99 

Rafael Torrão (INEA(]); André Bohrer(AGEVAP);Ramon Porto (AGEVAP); William 100 
Teixeira (AGEVAP); e Gabriel Heckert (AGEVAP). 101 
 102 
 103 

 104 
 105 
 106 

Nova Friburgo, 5 de outubro de 2016. 107 


