
Ata aprovada na 4ª ROCT do CBH Rio Dois Rios – Nova Friburgo (05/10/2017) 

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

INSTITUCIONAL E LEGAL (CTPIL) - CBH RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e sete 2 

julho 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 e sete dias do mês de 4 

julho de dois mil e dezessete, com a presença de 6 (seis) membros da Câmara Técnica 5 

Permanente Institucional e Legal (CTPIL) do CBH Rio Dois Rios e 8 (oito) 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 2° ROCT (20/04/17);  2) Análise de Projetos do 8 

CBH-R2R – Residentes Laboratório das Águas e Diagnóstico Microbacias; 3) Plano de 9 

Trabalho – Especialista de Recursos Hídricos; 4) Análise da Minuta da Resolução CBH-10 

R2R n°52 – PAP 2018-2022; e 5) Informes gerais (Campanha CNARH, PROCOMITÊS, 11 

Capacitação SIGA-CEIVAP); ITEM 1 - Aprovação da ata da 2° ROCT (20/04/2017) –12 

Não houve nenhuma consideração a ser feita pelos membros presente na reunião. A ata 13 

foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 – Análise de Projetos do CBH-R2R – 14 

Residentes, Laboratório das Águas e Diagnóstico Microbacias – O Sr. Alexandre 15 

Cruz (Inea), como Coordenador da CTPIL e Sr. Lícius Freire como membro falaram 16 

sobre os três projetos e foram destacados alguns pontos, como surgiu os projetos, como 17 

será realizado, de que forma está sendo elaborado, a integração dos projetos e os 18 

parceiros possíveis para execução. O Sr. Alexandre Cruz (Inea) através da secretaria 19 

executiva deste comitê convidou o Sr. Pedro Adnet e o Sr. Tom Adnet para fazer uma 20 

síntese de como foi elaborado, executado e colocar os pontos negativos e positivos 21 

sobre o projeto Laboratório das Águas que foi executado pelo Comitê Macaé, do qual 22 

eles são membros e foram os executores deste projeto. O Sr. Tom Adnet colocou a 23 

grande dificuldade com relação ao tempo que a escola onde foi aplicado o projeto tinha 24 

para disponibilizar. Em seu relato foi exposto que obteve grande resultados com os 25 

alunos do ensino médio  e por consequência de já trabalharem disciplinas equivalentes 26 

ajudou em todo o desempenho do projeto. O Sr. Lícius Freire relatou brevemente sobre 27 

o projeto de Diagnóstico Microbacias, onde mostrou as etapas, propostas e em qual 28 

microbacia poderá ser aplicada. ITEM 3 –Plano de Trabalho – Especialista de 29 

Recursos Hídricos – O Sr. Ramon Porto (AGEVAP) falou sobre o trabalho que vem 30 

sendo executado pelo Especialista de Recursos Hídricos o Sr. Leonardo Guedes 31 

(AGEVAP), onde foi informado que o trabalho a distância que vem sendo executado é 32 

criação e tradução do manual de calibração onde já foi enviado a minuta para a 33 

contribuição dos demais envolvidos e em relação ao trabalho de calibração dos 34 

sensores nas estações foi acordado que será aguardado à volta do Sr. André Bohrer 35 

(AGEVAP) que estava de férias. Em relação ao laboratório três empresas manifestaram 36 

interesse em contribuir com a calibração dentre elas estão a Votorantim, Lafarge Holcim 37 

e Fazenda Soledade. ITEM 4 – Análise da Minuta da Resolução CBH-R2R n°52 – 38 

PAP 2018-2022 – A Sra. Tatiana Ferraz (AGEVAP) e o Sr. Gabriel Agostinho (AGEVAP) 39 

fizeram uma breve apresentação na qual eles trouxeram o resultado posterior a oficina 40 

de planejamento onde a tratativa foi qual passo deve ser tomado após os resultados 41 

colocados aos membros. A Sra. Tatiana Ferraz relatou quais os valores estão 42 

disponibilizados e liberados para serem executados de forma imediata inclusive 43 

mostrando quais estão na subconta do FUNDRHI. Acrescentando, a Sra. Tatiana Ferraz 44 
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(AGEVAP) fez três propostas para os membros do CTPIL, onde ela fez simulações 45 

diferentes das aplicações financeiras disponíveis para os projetos do CBH-R2R 2018-46 

2022. O Sr. Alexandre Cruz como membro e Coordenador da CTPIL se mostrou 47 

favorável as propostas I e III, onde ele destacou as prioridades do CBH-R2R e as 48 

propostas contém essa mesma prioridade, que são as manutenções das estações, 49 

laboratórios das águas e o projeto de residentes. Após uma votação e os membros 50 

entrarem em comum acordo optaram pela proposta I. De acordo com aprovação da 51 

proposta I ficou acertado com a Sr. Tatiana Ferraz (AGEVAP) que seria realizada uma 52 

apresentação e possível aprovação do arquivo com o planejamento completo na 53 

próxima reunião de Diretório.. Na qual a resolução será trabalhada em cima do que ficou 54 

decidido sobre a proposta aprovada. ITEM 5 – Informes gerais (Campanha CNARH, 55 

PROCOMITÊS, Capacitação SIGA-CEIVAP) – O Sr. Alexandre Cruz (Inea) falou sobre 56 

a reunião que foi realizada na Associação dos Produtores Rurais onde teve a presença 57 

do Sr. André Bohrer (AGEVAP) e do próprio Sr. Alexandre Cruz onde foi realizada uma 58 

apresentação do projeto que está sendo elaborado pelo CBH-R2R no qual visa o  59 

produtor rural. O Sr. Ramon Porto (AGEVAP) relatou sobre o PROCOMITÊS onde o Sr. 60 

Lícius Freire participou de uma reunião onde foi colocado uma proposta de metas aos 61 

comitês e ficou sugerido a leitura de todos os membros sobre o PROCOMITÊS. Em 62 

relação ao informe da Capacitação SIGA-CEIVAP o Sr. Ramon Porto, fez o relato de 63 

que está no processo de agendamento para realização do curso. 64 

ENCAMINHAMENTOS: 65 

 66 

1) Ata aprovada por unanimidade; 2) Os membros presentes concordaram após os 67 

relatos dos Senhores Pedro Adnet e Tom Adnet que seria de grande utilidade um debate 68 

mais aprofundado do projeto Laboratório das Águas. Os membros decidiram que o tema 69 

poderia ser trabalhado via email, no qual cada um poderia fazer suas ponderações; 3) O 70 

projeto de Residente ficou acertado que todos os membros deverão pensar sobre a 71 

proposta de ação. No qual o debate será via email; 4) Foi aprovada a priorização para a 72 

execução na seguinte ordem: I – Residente, II – Diagnóstico Microbacias e III – 73 

Laboratório das Águas; 5) Ficou decido que o especialista permanecerá com o 74 

procedimento e planejamento realizado no mês de julho e 6) Será verificado a 75 

disponibilidade para agendamento de data para organização do curso de captação do 76 

cadastramento no CNARH do CBH-R2R.  77 

 78 
 79 
Nova Friburgo, 27 de Julho de 2017. 80 
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