
Ata aprovada na 4ª ROCT do CBH Rio Dois Rios – Nova Friburgo (11/10/2018) 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

INSTITUCIONAL E LEGAL (CTPIL) - CBH RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezenove 2 
de julho 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 julho de dois mil e dezoito, com a presença de 6 (seis) 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 2° ROCT (19/03/2018); 2 8 
– II Encontro Técnico do CBH – R2R – Tema: Valorização da água na bacia do R2R;  3 9 

– Concurso de curtas do CBH Rio Dois Rios; 4) Coordenação da CTPIL; 5) Critérios 10 
Para anuência de empreendimentos de impacto hídrico na RH-VII e 6) Informes gerais;   11 

ITEM 1 - Aprovação da ata da 2ª° ROCT (19/03/2018) – Ata aprovada por unanimidade 12 
pelos membros presentes, após a confirmação da leitura prévia da minuta. ITEM 2 - II 13 

Encontro Técnico do CBH-R2R – Tema: Valorização da água na bacia do R2R  – O 14 
Sr. Ramon Porto repassou aos presentes a apresentação realizada pelo Sr. André 15 

Bohrer na reunião anterior do Diretório, sobre a sustentabilidade financeira do CBH Rio 16 
Dois Rios. Esta apresentação incluiu a proposta, dentre outras ações dentro de um 17 

Programa de Valorização da Água, de aumento do preço público unitário - PPU da água 18 
na bacia do Rio Dois Rios, de R$ 0,04 para R$ 0,08 a partir de 2019 e de R$ 0,08 para 19 

R$ 0,12 a partir de 2020. Sendo que esse aumento seria somente para os usuários do 20 
setor de saneamento, conforme proposto pelo Diretório. Contudo, os membros da 21 

CTPIL, no entendimento de que pelo cunho educativo, principalmente, o aumento 22 
deveria ser para todos os segmentos de usuários na bacia. Concluindo, a CTPIL 23 

corroborou com a necessidade do aumento do PPU, diante do crítico cenário financeiro 24 
para o CBH-R2R previsto para o ano de 2019, recomendando o encaminhamento da 25 

proposta (nota técnica) para o Plenário, deixando a decidir sobre a aprovação do 26 
aumento e a que setores do segmento de usuários deveria ser aplicado. ITEM 3 – 27 

Concurso de curtas do CBH Rio Dois Rios – O Sr. Ramon Porto informou sobre o 28 
resultado da consulta à assessoria jurídica da Agevap sobre a contestação do Sr. Márcio 29 

Aguiar (APEDEMA) quanto a realização do concurso, mais especificamente quanto ao 30 
emprego de recursos públicos para aquisição da premiação. Concernente a isto o 31 

parecer da assessoria jurídica endossou a legalidade do regulamento apresentado pela 32 
secretaria executiva e a ausência de impedimentos à realização do concurso, 33 

observando somente a necessidade de ampla divulgação e verificação prévia de 34 
dotação orçamentária. Em razão do apresentado, os membros da CTPIL encaminharam 35 

o prosseguimento dos trâmites para a realização do concurso, como parte das 36 
atividades de comemoração dos 10 anos do CBH-R2R. A secretaria executiva ficou, 37 

portanto, encarregada das tratativas administrativas junto a Agevap e o Inea neste 38 
sentido. ITEM 4 – Coordenação da CTPIL – O Sr. Ramon Porto comunicou aos 39 

presentes o desligamento do Sr. Alexandre Cruz (Inea) do CBH Rio Dois Rios, lendo 40 
para os presentes a mensagem enviada por e-mail pelo então coordenador da CTPIL. 41 

Na mensagem ele expressou gratidão pela experiência junto a este colegiado e explicou 42 
que a assunção de novos compromissos profissionais o levou de volta a cidade do Rio 43 
de Janeiro e que, portanto, permaneceria sem condições de continuar seu trabalho junto 44 

a este Comitê. Assim sendo, devido a vacância do cargo de coordenação da CTPIL, na 45 
consulta aos presentes pelo interesse em substituir o Sr. Alexandre, o nome do Sr. 46 

Thiago Berriel foi indicado. Mas devido ao compromisso recém-assumido com a 47 
municipalidade de Itaocara como novo secretário de meio ambiente, o Sr. Thiago 48 

recusou a indicação ao cargo. Mas o Sr. Denisar Ismério (ACIANF), como segundo 49 
indicado ao cargo pelos presentes, comunicou interesse na vaga, porém informou que 50 
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dependia do aval de sua instituição antes de confirmar assumir o cargo. Ficou de 51 

informar a secretaria assim que tivesse uma posição da ACIANF sobre a questão. ITEM 52 
5 – Critérios para anuência de empreendimentos de impacto hídrico na RH-VII – O 53 

Sr. Ramon Porto informou sobre este ponto que ainda não havia sido sistematizado o 54 
documento com os critérios apontados pela CTPIL em reunião anterior. Durante uma 55 

rápida revisão dos critérios apontados, a CTPIL fez novas sugestões e estas foram 56 
anotadas pela secretaria executiva, que incluirá no referido documento de orientação do 57 

CBH-R2R para futuras solicitações de “nada a opor”. O documento, portanto, deverá 58 
ainda voltar à análise do Diretório. ITEM 6 – Informes Gerais – O Sr. Thiago Berriel 59 

informou sobre o lançamento do filme “Caminho do Mar” e que haveria a possibilidade 60 
de uma articulação para incluir Nova Friburgo entre as cidades de exibição gratuita do 61 

filme no caso de interesse do CBH-R2R. Outro informe foi sobre a realização do 62 
Congresso Estadual de Agronomia a ser realizado no mês de agosto em Nova Friburgo. 63 

 64 
 65 

 66 
ENCAMINHAMENTOS: 1) ata aprovada por unanimidade; 2) Ajuste na nota técnica de 67 

apresentação do Programa de Valorização da Água, incluindo a opção de estender o 68 
aumento do PPU para todos os setores do segmento de usuários de recursos hídricos 69 

na bacia do R2R; 3) A secretaria executiva ficou encarregada das tratativas 70 
administrativas junto a Agevap e o Inea para prosseguir com a realização do concurso 71 

de curtas do CBH-R2R; 4) O Sr. Denisar ficou de informar a secretaria assim que tivesse 72 
uma posição da ACIANF sobre a indicação do seu nome para o cargo de coordenação 73 

da CTPIL; e 5) A secretaria executiva incluirá as novas considerações da CTPIL ao 74 
documento com critérios para orientação de novas solicitações de “nada a opor” e 75 

apresenta-lo ao Diretório. 76 
 77 

 78 
 79 
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 84 
 85 

 86 
Nova Friburgo, 19 de julho de 2018. 87 
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 93 
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 95 
Alexandre Cruz  96 

Coordenador da CTPIL 97 
 98 
 99 

 100 
 101 
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LISTA DE PRESENÇA 102 

 103 
Membros 104 

 105 
Lícius de Sá Freire (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – 106 

FIPERJ); Alexandre Sanglard (Prefeitura Municipal de Nova Friburgo); Denisar Moreira 107 
Ismério (Associação Comercial e Agrícola de Nova Friburgo – Acianf) ; Guilherme Vollu 108 

da Rosa (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo); Nathalia Braga e 109 
Miranda (Águas de Nova Friburgo) e Lucien Alhanati (Prefeitura Municipal de Bom 110 

Jardim). 111 
 112 

Convidados 113 
 114 

Mariah Batista; André Bohrer (AGEVAP); Ramon Porto (AGEVAP); e Filhippe Mattos 115 
(AGEVAP). 116 

 117 
 118 

 119 
 120 

 121 
 122 

Nova Friburgo, 19 de julho de 2018. 123 


