
Ata aprovada na 3ª ROCT do CBH Rio Dois Rios – Nova Friburgo (19/07/2018) 

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

INSTITUCIONAL E LEGAL (CTPIL) - CBH RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezenove 2 
de abril do ano de dois mil e dezoito, no auditório da SUPRID/INEA Rio Dois Rios – 3 

Agevap, localizada à Av. Cons. Julius Arp, nº 85, Centro - Nova Friburgo - RJ. Aos 4 
dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com a presença de 4 (quatro) 5 

membros da Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal (CTPIL) do CBH Rio 6 
Dois Rios e a equipe da secretária executiva do CBH – Rio dois Rios, teve início a 7 

reunião com a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação da ata da 1° ROCT (26/01/2018); 2 8 
– Discussão sobre critérios para anuência empreendimentos de impacto hídrico na RH-9 

VII; e 3 – Informes Gerais;  ITEM 1 - Aprovação da ata da 1° ROCT (26/01/2018) –Ata 10 
aprovada por unanimidade pelos membros presentes, após a confirmação da leitura 11 

prévia da minuta. ITEM 2 - Discussão sobre critérios para anuência 12 
empreendimentos de impacto hídrico na RH-VII – O Sr Alexandre Cruz (Inea) fez uma 13 

breve apresentação sobre o tema, explicando a condicionante que o Instituto estadual 14 
do ambiente (Inea) colocou para empreendimentos de impacto hídrico venha se instalar 15 

na RH-VII. Sendo assim o André Bohrer (Agevap UD3) trouxe alguns critérios que 16 
poderão ser inclusos tal como: 1) O Comitê Rio dois Rios concederá anuência se o 17 

empreendimento solicitante já tiver outorga emitida pelo órgão ambiental; 2) Análise do 18 
comprometimento em porcentagem de recursos hídricos, sugerindo ao setor de 19 

licenciamento do órgão ambiental que comunique o Comitê e exija o nada opor de 20 
empreendimentos que possam trazer o comprometimento de 80% da disponibilidade de 21 

água outorgável; Importante considerar neste aspecto a finalidade e localização do 22 
empreendimento, como possível limitante para o nada opor; 3) Mapeamento das 23 

possíveis áreas de conflitos do uso da água; 4) Mapeamento das áreas históricas da 24 
região a ser empreendida; e 5) Mapeamento de conflitos relacionados à biodiversidade 25 

na região a ser estabelecida o empreendimento. ITEM 3 – Informes Gerais – O Sr 26 
André Bohrer informou que a secretária executiva irá inscrever o documentário 27 

“Caminho das Águas – Do Caledônia à Atafona” no festival internacional de cinema 28 
CineEco Seia – Portugal; Também lembrou aos membros presentes que o documentário 29 

está disponibilizado no Youtube. O grupo de trabalho (Agevap) que está debatendo 30 
sobre a metodologia de cobrança, está em fase de finalização do seu relatório. O Sr. 31 

Ramon Porto relatou de forma breve sua participação no Fórum Mundial das Águas.  32 
 33 

 34 
ENCAMINHAMENTOS: 1) ata aprovada por unanimidade; 2) Encaminhada ao Diretório 35 

a demanda de emitir uma carta ao Inea questionando quando haverá atualização nas 36 
suas bases usadas nos cálculos de outorga no sentido de ajustar-se com a realidade 37 

encontrada; 3) ficou decido que o  item 2 da reunião atual permanecerá como item de 38 
pauta para a próxima reunião da CTPIL; e 4) ficou a cargo da secretaria executiva enviar 39 

um e-mail com os avanços do item 2. 40 
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