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OFICINA PARA REVISÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 COM FOCO NO ENQUADRAMENTO - SABER POLÍTICO – NOVA FRIBURGO 

 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 14:00 h 

DATA: 20/06/2022 

 

Participantes:  

Katia Regina Albuquerque (CBHMO/BioAcqua); Jolnnye Abrahão (CBHMO/PMRO); Rodolfo 

Coimbra (CBHMO/PMM); Affonso Henrique Albuquerque (CBHMO/EMATER); Maria Inês 

Paes Ferreira (CBHMO/IFF); Leideane Freire (CBHMO/AMALumiar); Andrea Azevedo (SMA-

PMNF); Ramon Pittizer (SMA-PMNF); Rose (SMA-PMNF); Bruno (SMA-PMNF); Guilherme 

Mendes (CILSJ); Giovanna Rangel (CILSJ). 

 

Reunião:  

 

A Sra. Katia iniciou a reunião agradecendo a participação da PMNF na oficina e nas 

reuniões do CBHMO. O Sr. Guilherme contextualizou o instrumento de gestão do enquadramento 

dos corpos de água, as oficinas de enquadramento dos saberes técnico, popular, corporativo e 

político, o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VIII e apresentou a proposta 

técnica de enquadramento de cada trecho dos rios da RH VIII inseridos no município de Nova 

Friburgo.  

A Sra. Maria Inês esclareceu que cabe ao CBHMO definir o enquadramento e às 

prefeituras manifestar se a proposta é compatível com os usos de interesse político e após a 

aprovação da proposta do enquadramento pelo CERHI, para garantir que a qualidade da água 

estará adequada à classe definida para cada trecho, realizando ações para manter ou melhorar a 

qualidade. 

A Sra. Andrea agradeceu ao CBHMO por permitir que as prefeituras contribuam com a 

construção desse instrumento de gestão das águas, estreitando as relações institucionais. Foi 

solicitado o envio à PMNF da proposta de enquadramento, da apresentação desta reunião e de um 
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ofício do CBHMO solicitando a manifestação do município e definiu-se o prazo de resposta até o 

dia 15 de julho de 2022 (Anexo I). Sem mais dúvidas e contribuições, foi encerrada a reunião.  

 

Rio das Ostras, 02 de agosto de 2022. 

 

_________________________________ 

Guilherme Botelho Mendes 

Analista Técnico 

Matrícula CILSJ nº: 2019/72 
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ANEXO I 
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