
Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária da CTPIL (20/04/17) 

ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

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

janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala dea secretaria executiva do CBH Rio Dois 3 

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

dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, com a presença de 4 (quatro) 5 

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

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

reunião com a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação da ata da 4° ROCT (05/10/2016); 2 - 8 

Discussão da metodologia de cálculo da cobrança pelo uso da água; 3 - Início do 9 

planejamento do PAP 2018-2022; 4 - Solicitação dos recursos de 2017 (PAP 2013-2017); 10 

e 5 - Informes gerais. ITEM 1 - Aprovação da ata da 4° ROCT (05/10/2016) – Ata 11 

aprovada por unanimidade pelos membros presentes, tendo os presentes confirmado a 12 

leitura prévia da mesma. ITEM 2 - Discussão da metodologia de cálculo da cobrança 13 

pelo uso da água – O Sr Alexandre Cruz (Inea), que esteve presente na última reunião 14 

da CTPIL, lembrou sobre a questão pendente do estudo para metodologia de cálculo da 15 

cobrança, demanda da CTPIL encaminhada desde o ano anterior. O Sr. André Bohrer 16 

(Agevap UD3) informou sobre o andamento da discussão sobre a aplicação da 17 

metodologia de cálculo hoje praticada pelo CEIVAP, em vez da aplicada pelo Estado do 18 

RJ. O CBH Médio está estudando a possibilidade de atualizar a metodologia de cobrança 19 

no território da sua bacia conforme a metodologia do CEIVAP. A Agevap está responsável 20 

por dar andamento à demanda do CEIVAP de elaborar um Termo de Referência para 21 

contratação de uma empresa para estudar propostas de metodologia durante o ano de 22 

2017 e, no ano seguinte, apresentar uma proposta de metodologia que harmonize as que 23 

são praticadas hoje. O Sr. Lícius informou sobre a discussão no âmbito da Câmara 24 

Técnica do CERHI sobre o uso da palavra "reajuste" em vez de "aumento" e repassou a 25 

justificativa da Sra. Moema Versiani (Inea) sobre a adequação da primeira palavra, 26 

empregada na respectiva Resolução do CBH Rio Dois Rios. O motivo foi porque o ajuste 27 

de valor deu-se  de forma separada da revisão da metodologia de cálculo, que não foi feita 28 

pelo R2R devido a sua complexidade. A medida do aumento aplicada pelo R2R repercutiu 29 

em âmbito federal nas discussões de recursos hídricos e está sendo replicada por outros 30 

CBHs do RJ, segundo relato do Sr. Licius. Para apoio técnico à discussão deste tema e 31 

de outros de relevância para o Comitê, o Sr. Lícius também informou que já alertou 32 

informalmente o diretor presidente da Agevap, Sr. André de Paula Marques, que pretende 33 

contar com uma maior atenção da agência. Por fim, o Sr. Lícius destacou a importância 34 

da participação do CBH-R2R na CT do CERHI, convite que deverá ser feito diretamente 35 

ao próximo coordenador da CTPIL. ITEM 3 - Início do planejamento do PAP 2018-2022 36 

– O Sr. André Bohrer fez um breve relato da última oficina de planejamento participativo 37 

para elaboração do PAP 2014-2017, destacando o êxito do CBH-R2R em realizar o 38 

planejamento de aplicação dos recursos financeiros disponíveis através da subconta do 39 

FUNDRHI para o total de 4 anos e a praticidade desta medida com relação ao trâmite 40 

burocrático de liberação destes recursos, uma vez que após o PAP ser aprovado pelo 41 

CERHI, a deliberação sobre a aplicação fica a critério somente do próprio Comitê. Os 42 

membros presentes recomendaram ao Diretório a deliberação de realizar uma nova 43 

oficina para elaborar o próximo PAP, tendo em vista que o que está valendo atualmente 44 
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expira ao fim deste ano. O Sr. André Bohrer fez uma sugestão de cronograma apontando 45 

a realização desta oficina até o meado deste ano, para que haja tempo hábil de que o 46 

mesmo seja encaminhado à aprovação do CERHI no mês de setembro. ITEM 4 - 47 

Solicitação dos recursos de 2017 (PAP 2013-2017) – O Sr. André Bohrer informou a 48 

CTPIL sobre a deliberação do Plenário, na última reunião do ano de 2016, de solicitar 49 

todos os recursos disponíveis na subconta do R2R do FUNDRHI, como medida de 50 

salvaguarda destes recursos diante da insegurança financeira do Estado do RJ. Como 51 

consequência desta demanda, a CTPIL ficou responsável por indicar os projetos do CBH 52 

aos quais serão orientados os recursos financeiros do FUNDRHI. Neste sentido, a CTPIL 53 

indicou como alvos destes recursos as ações do PAP ainda sem solicitação do Comitê. 54 

Os recursos referentes a essas ações custearão os projetos de Diagnóstico 55 

socioambiental da bacia do R2R, Laboratório das Águas, o programa de residentes 56 

universitários e um projeto de comunicação. Os membros presentes aproveitaram para 57 

propor caminhos à execução dos referidos projetos, em fase de elaboração pela CTPIL 58 

com apoio da secretaria executiva. ITEM 5 – Informes gerais –  O Sr. André Bohrer fez 59 

o relato sobre a motivação do Comitê para aprovar a Resolução CBH-R2R nº 048, 60 

referente à remanejamento financeiro para custeio da Agevap e informou a necessidade 61 

da renovação do prazo de validade desta resolução, devido ao fato do Inea ainda não ter 62 

regularizado os repasses financeiros à Agevap. O Sr. André lembrou que, diferente dos 63 

demais Comitês signatários do CG 01/2010, o CBH Rio Dois Rios, prevendo a 64 

possibilidade de que esse prazo viesse a ser renovado, o Diretório Colegiado aprovou o 65 

encaminhamento da Carta CBH-R2R nº 026/2016, prorrogando a validade da Resolução 66 

CBH-R2R nº 048/2016 por 6 meses (válida até maio de 2017).  67 

ENCAMINHAMENTOS: 1) Ata aprovadas por unanimidade; 2) Os membros presentes 68 

recomendaram ao Diretório a deliberação de, até o meio do ano, realizar uma nova oficina 69 

para elaborar o próximo PAP; e 3) A CTPIL indicou como alvos dos recursos disponíveis 70 

da arrecadação as ações do PAP 2014-2017 ainda sem solicitação do Comitê.  71 
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