
Ata aprovada na 3ª ROCT do CBH Rio Dois Rios – Nova Friburgo (27/07/2017) 

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 
INSTITUCIONAL E LEGAL (CTPIL) - CBH RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte de 2 
abril do ano de dois mil e dezessete, no auditório da SUPRID/Inea, localizado à Av. 3 

Cons. Julius Arp, nº 85, Centro - Nova Friburgo - RJ. Aos vinte dias do mês de abril de 4 
dois mil e dezessete, com a presença de 5 (cinco) membros da Câmara Técnica 5 
Permanente Institucional e Legal (CTPIL) do CBH Rio Dois Rios e 4 (quatro) convidados 6 
(conforme relação de presença no final desta ata), teve início a reunião com a seguinte 7 
ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 1° ROCT (19/01/17); 2) Definição do Coordenador 8 

da CTPIL (biênio 2017-2018); 3) Experiência do processo de Outorga dentro do Inea; 4) 9 
Apresentação da proposta do Projeto CNARH; e 5) Informes gerais; ITEM 1 - 10 
Aprovação da ata da 1° ROCT (19/01/2017) – Como não havia membros presentes que 11 
tivessem participado da reunião anterior (1ª ROCT), a secretaria executiva foi orientada 12 

a encaminhar a minuta para aprovação dos participantes da 1ª ROCT. ITEM 2 –13 
Definição do Coordenador da CTPIL – O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) falou um 14 
pouco sobre as atribuições do cargo de coordenação da CTPIL e perguntou se algum 15 
dos presentes teria interesse em assumir o cargo. O Sr. Thiago Berriel (Associação dos 16 

Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul) expressou interesse, porém entendeu a 17 
necessidade de uma presença não somente assídua nas reuniões, mas também a 18 
disponibilidade para uma maior proximidade do cotidiano da secretaria executiva. Neste 19 

sentido, o Sr. Alexandre Cruz (Inea), que já trabalha no mesmo prédio da Agevap UD3 e 20 
já vinha naturalmente mantendo essa relação de proximidade de trabalho com a 21 
secretaria executiva e o acompanhamento das principais demandas do Comitê, acolheu 22 

a indicação do Sr. Lícius Freire (FIPERJ) para que se candidatasse ao cargo. Por fim, os 23 

presentes manifestaram a aprovação do Sr. Alexandre Cruz como coordenador da 24 
CTPIL para o biênio 2017-2019, já assumindo a condução desta reunião a partir do 25 
seguinte ponto de pauta: ITEM 3 - Experiência do processo de Outorga dentro do 26 

Inea – O Sr. Alexandre Cruz deu início a sua apresentação sobre sua experiência na 27 
chefia do setor de outorga do Inea com o fim de destacar a importância do instrumento 28 

de outorga na gestão de recursos hídricos e os principais problemas relacionados. Foi 29 
destacada a relevância dos Comitês de Bacia como agente de controle e direcionamento 30 
da gestão de recursos hídricos, papel este que precisa ainda ser mais exercitado pelos 31 

próprios comitês. Através da apresentação de tabelas informando o quantitativo de 32 

declarações do cadastro de usuários de recursos hídricos - CNARH na região da bacia 33 
hidrográfica do Rio Dois Rios, significativamente baixo com relação ao número real de 34 
usuários de água (estimado com base na densidade populacional sobre o território), 35 

ficou clara a grande deficiência deste banco de dados em representar, atualmente, a 36 

quantidade mais próxima possível do real em termos de efetivos usuários de recursos 37 
hídricos na bacia. A constatação e discussão deste problema levaram a 38 
questionamentos dos presentes, relacionados aos órgãos responsáveis pela emissão de 39 

outorga na região do Rio Dois Rios. Esses questionamentos resultaram nos seguintes 40 
encaminhamentos: Sugestão ao Diretório do encaminhamento de uma carta à Prefeitura 41 
Municipal de Nova Friburgo solicitando informações sobre o procedimento de concessão 42 
de Licença Ambiental, mais especificamente com relação à outorga; e sugestão ao 43 
Diretório do encaminhamento de uma carta ao Inea em apoio à medida de 44 

descentralização da emissão de outorga, efetivada através da transferência do Sr. 45 
Alexandre Cruz para a Superintendência Regional do Inea / SUPRID - Rio Dois Rios. 46 

Atingido o objetivo desta sua primeira apresentação, de chamar a atenção para o 47 
problema de não haver hoje um levantamento fiel do número de usuários de água no 48 
território do Rio Dois Rios, o Sr. Alexandre prosseguiu com outra apresentação, 49 
avançando para item seguinte da pauta: ITEM 4 - Apresentação da proposta do 50 
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Projeto CNARH – Com o fim de mudar a realidade apresentada através dos números 51 
da apresentação anterior, o Sr. Alexandre apresentou o projeto que consiste em 52 
estabelecer uma parceria do CBH Rio Dois Rios com instituições da região a serem 53 

capacitadas para a realização do CNARH. Ou seja, estarão aptas para prestar esse 54 
serviço para o público mais próximo dessas instituições, visando o aumento do número 55 
de declarações de usuários de água na região. Posteriormente, toda a informação 56 
coletada seria centralizada na sede do CBH-R2R (Agevap-UD3) e encaminhada para 57 
posterior análise e validação por parte do Inea. Resumidamente, uma campanha de 58 

cadastramento de produtores rurais e outros usuários no Cadastro Nacional de 59 
Recursos Hídricos – CNARH. Após entendimento e aprovação da proposta pelos 60 
presentes, A CTPIL solicitou à secretaria executiva o contato massivo com potenciais 61 
instituições parceiras desta Campanha CNARH/R2R. 62 

 63 

 64 

 65 

ITEM 5 – Informes gerais –  O Sr. Thiago Berriel comunicou sua necessidade de se 66 

ausentar da reunião, porém antes de sair fez algumas considerações com o objetivo de 67 

apoiar o plano de execução da proposta de campanha de cadastramento, destacando 68 

como pilares de ação: Comunicação,  monitoramento e parcerias institucionais.  69 

Informou ainda sobre a realização de um encontro de Deputados Estaduais a ser 70 

realizado no município de Itaocara - RJ e com data ainda não definida, evento 71 

possivelmente interessante no sentido de mobilizar atores políticos e institucionais para 72 

o projeto de cadastramento apresentado nesta reunião. O Sr. Thiago ficou de passar 73 

depois à secretaria executiva a data desse encontro. Ainda, sobre a sua solicitação à 74 

secretaria executiva em reunião anterior, de apresentação dos resultados do Piabanha 75 

ao Comitê, o Sr. André Bohrer informou a recomendação do Diretório de que essa 76 

apresentação seja feita em uma próxima reunião da CTPIL. O Sr. André Bohrer fez 77 

também outros informes: sobre a interação do CBH-R2R (através da conversa do Sr. 78 

Lícius Freire com a Sra. Marie Ikemoto – Inea) com o trabalho embrionário de 79 

Pagamento por Serviços Ambientais – PSA da Secretaria de Estado do Ambiente – 80 

SEA; a resolução do problema com compra de chip telefônico e pilhas para alimentação 81 

das estações de monitoramento de água instaladas na Bacia; sobre o agendamento da 82 

II Oficina de Planejamento Participativo do CBH-R2R, para definição do novo Plano de 83 

Aplicação Plurianual de investimentos do Comitê – PAP 2018-2022; e sobre a realização 84 

da primeira viagem e agendamento da segunda, parte do programa de expedições para 85 

produção de um documentário sobre o caminho das águas da bacia do R2R, em 86 

parceria com a TV Lual. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. 87 

 88 

ENCAMINHAMENTOS: A aprovação da ata ficou pendente da análise de membros 89 

presentes na reunião anterior; Ficou definido o Sr. Alexandre Cruz (Inea) como o 90 

Coordenador da CTPIL para o biênio 2017-2018; A CTPIL sugeriu ao Diretório o 91 
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encaminhamento de uma carta à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo solicitando 92 

informações sobre o procedimento de concessão de Licença Ambiental, mais 93 

especificamente com relação a outorga de recursos hídricos; A CTPIL sugeriu ao 94 

Diretório o encaminhamento de uma carta ao Inea em apoio a medida de 95 

descentralização da emissão de outorga, através da SUPRID/Rio Dois Rios; A CTPIL 96 

solicitou à secretaria executiva o contato massivo com potenciais instituições parceiras 97 

da Campanha de Cadastramento de Usuários de recursos hídricos na bacia do Rio Dois 98 

Rios – Campanha CNARH/R2R. 99 

 100 
 101 
Nova Friburgo, 20 de abril de 2017. 102 
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Alexandre Cruz 110 
Coordenador da CTPIL 111 

 112 
 113 
 114 
 115 
 116 
 117 

LISTA DE PRESENÇA 118 

 119 
Membros 120 

 121 
Alexandre Cruz (INEA); Lícius de Sá Freire (FIPERJ); Alair Faustino (Loja Maçônica); 122 
Vanessa C. de Souza (Instituto BIOACQUA); e Thiago Caetano da Silva Berriel 123 

(Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul). 124 
 125 
Convidados 126 

 127 
André Bohrer Marques (AGEVAP); Ramon Porto (AGEVAP); Camila Souza (AGEVAP); 128 

e Filhippe Mattos (AGEVAP) 129 
 130 
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 133 

Nova Friburgo, 20 de abril de 2017. 134 

(original assinado)


