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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE
INSTITUCIONAL E LEGAL - CTPIL DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
DOIS RIOS, realizada no dia vinte e sete de outubro do ano dois mil e vinte e um,
através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos vinte
e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com a presença de oito
membros da CTPIL, seis convidados e cinco membros do escritório local, teve início a
reunião presidida pela Coordenadora da CTPIL do CBH Rio Dois Rios, Sra. Mayná
Coutinho (CEADE) com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 1ª ROCT
(20/07/21); 2) Discussão sobre critérios de hierarquização das Unidades Hidrológicas de
Planejamento (UHP) da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios – Res. CBH-R2R
076/2021; e 3) Informes gerais. A Sra. Mayná deu início à reunião e, atendendo
solicitação de inversão da pauta pelos presentes, prosseguiu com a discussão dos itens
na seguinte ordem: ITEM 1 – Discussão sobre critérios de hierarquização das
Unidades Hidrológicas de Planejamento (UHP) da Região Hidrográfica do Rio Dois
Rios – Res. CBH-R2R 076/2021 – A Sra. Laís Costa foi convidada para apresentar à
CTPIL o andamento do trabalho de priorização de áreas para implementação de projetos
e iniciativas de proteção e recuperação de mananciais na região hidrográfica do CBH
Rio Dois Rios – RH VII, elaborado pela parceria entre o Inea (Programa Pacto pelas
Águas) e o CBH-R2R (Projeto de Diagnóstico de Intervenção). Ela explicou a
metodologia aplicada para a priorização das áreas estratégicas para provisão de
serviços ecossistêmicos na RH VII, que considera os critérios para a hierarquização das
áreas de interesse de proteção de mananciais – AIPM e a metodologia para priorização
de áreas estratégicas para a provisão de serviços ecossistêmicos hídricos – AMC. Após
a apresentação da Sra. Laís, foi apresentado brevemente o Sr. Paulo Rufino (Inea), que
atenderá o Comitê no apoio ao especialista Rafael Merlim (Agevap UD3), na
continuidade do trabalho durante a licença-maternidade da Sra. Laís Costa. Em seguida,
a Sra. Natalia Ribeiro (Agevap UD3) fez uma apresentação relatando o histórico do
processo de priorização e o estabelecimento das unidades de planejamento hidrológico,
institucionalizadas pela Resolução CBH-R2R nº 066/2020. A partir dessa base de
informações, foi colocado para os presentes o momento atual de necessidade de
escolha e aplicação de critérios para priorização de ações considerando a nova divisão
da bacia hidrográfica. Também ficou proposta para a CTPIL a discussão dos critérios
apresentados e a inclusão de novos, se assim entendido pelos membros presentes, bem
como a análise do diagnóstico prévio realizado pelo escritório de projetos. Encerrando a
apresentação, a Sra. Natalia se comprometeu a enviar por email aos presentes os
arquivos das apresentações e os documentos relacionados. No espaço aberto para as
considerações dos presentes foram colocadas algumas questões, com elogios para o
trabalho realizado e destaque para a inclusão da base de informações da Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo para incrementar o diagnóstico. Também foi destacada a
importância de que essa priorização sirva como instrumento técnico para o Comitê, mas
com o cuidado de que não engesse a aplicação de recursos externos, que poderão ter
origem e requisitos de aplicação em áreas específicas da bacia hidrográfica. Outro ponto
colocado foi sobre a definição quanto ao manejo apropriado às áreas priorizadas.
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Encerradas as discussões, a secretaria executiva anotou como encaminhamento a
elaboração de uma metodologia de priorização unificada, reunindo as contribuições
desta reunião, para seguir à avaliação do diretório colegiado. ITEM 2 – Aprovação da
ata da 1ª ROCT (20/07/21) – Após a confirmação de leitura prévia da minuta pelos
presentes e nenhum destaque, foi aprovada a ata da 1ª Reunião Ordinária da CTPIL,
realizada em 20/07/21. ITEM 3 – Informes Gerais – Entre os informes, o Sr. André
Bohrer (Agevap UD3) chamou atenção para o vídeo de lançamento do Geoportal do
CBH Rio Dois Rios, disponível para visualização na plataforma de vídeos do Youtube.
Também anunciou estar em curso o agendamento da cerimônia de entrega dos prêmios
aos vencedores do I Concurso de Curtas do CBH Rio Dois Rios. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3), a presente ata. Esta reunião
gerou o seguinte encaminhamento: elaboração de uma metodologia de priorização
unificada para ser apresentada na próxima reunião da CTPIL.

Nova Friburgo, 27 de outubro de 2021.

Mayná Coutinho
Coordenadora da CTPIL - CBH Rio Dois Rios
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