
ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETÓRIO - CBH RIO DOIS RIOS, 1 

realizada no dia vinte de dezembro do ano de dois mil e treze, na sala de reuniões da 2 

SUPRID/INEA Rio Dois Rios, localizado à Av. Cons. Julius Arp, nº 85 – Centro - Nova 3 

Friburgo - RJ. Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e treze, com a presença de 4 

04 membros do Diretório do CBH - Rio Dois Rios e 04 convidados (conforme relação de 5 

presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pelo Diretor Vice-Presidente Sr. 6 

João Mendes, com a seguinte ordem do dia: 1 – Ajuste na classificação final das 7 

localidades hierarquizadas no edital de chamamento público do CBH-R2R n° 01/2013 8 

(saneamento básico); e 2 – Informes gerais. O Diretor Vice Presidente Sr. João Mendes 9 

abriu a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos.  ITEM 1 - Ajuste na 10 

classificação final das localidades hierarquizadas no edital de chamamento público 11 

do CBH-R2R n° 01/2013 (saneamento básico) – O Sr. João Mendes solicitou ao Sr. 12 

André Bohrer que contextualizasse o histórico do ponto de pauta. O Sr. André Bohrer 13 

(AGEVAP-UD3) relatou que o edital de Chamamento Público de Projetos do CBH-R2R n° 14 

01/2013 (coleta e tratamento de efluentes) foi lançado, as inscrições foram feitas, e a 15 

hierarquização foi realizada segundo os critérios definidos na resolução CBH-R2R n° 16 

023/2013. No entanto, no último dia 17 de dezembro de 2013 houve uma reunião técnica 17 

entre os representantes da Águas de Nova Friburgo, Diretório do CBH-R2R e o Diretor 18 

Executivo da AGEVAP Sr. André de Paula Marques com o objetivo de esclarecer a 19 

metodologia empregada pela AGEVAP para estimar o custo dos projetos. Nessa reunião 20 

foi verificado que algumas localidades que foram hierarquizadas no edital de chamamento 21 

público n°01/2013 do CBH-R2R que não possuem características adequadas para receber 22 

redes coletoras de esgoto, devido a baixa densidade de domicílios por serem de área rural. 23 

Sendo assim, com o diagnóstico de quais localidades sem aglomeração de domicílio não 24 

são adequados para receberem redes de coleta de efluentes. O objetivo dessa reunião foi 25 

redefinir a hierarquização das localidades inscritas no edital. Levando em conta que as 26 

localidades devem apresentar aglomeração de domicílios para serem atendidas pelo 27 

produto da ação (projeto executivo). Após a contextualização do Sr. André Bohrer cada 28 

localidade foi avaliada através de imagens disponíveis no Google Earth, e basicamente 29 

discutido se a localidade possui ou não aglomeração de domicílios suficiente para receber 30 

tal projeto executivo. Sobre as localidades que não possuem aglomeração domiciliar, os 31 

Diretores presentes julgaram que para resolver o saneamento dessas localidades bastava 32 

a prefeitura exigir a instalação de fossa/filtro/sumidouro. E que, tendo em vista o pouco 33 

recurso disponível, somado ao baixo impacto ambiental dessas localidades, é melhor que 34 

o recurso seja destinado às ações mais emergentes, que vão proporcionar maior retirada 35 

de esgoto, portanto, em áreas urbanas consolidadas. Após a verificação das localidades 36 

ficou definido uma Resolução “ad referendum” com uma nova hierarquia apenas com as 37 

que foram identificadas como aglomerações urbanas. A nova hierarquização ficou sendo a 38 

seguinte: 1° Macuco (Centro); 2° São Fidélis (São Vicente de Paula/Centro/Penha); 3° 39 

Duas Barras (Monerat); 4° Nova Friburgo (Santa Cruz/Centenário) e 5° São Fidélis (Vila 40 

dos Coroados). ITEM 2 - Informes gerais – não houve informe geral. Sem mais a tratar, 41 

foi encerrada a reunião.  42 

 43 



ENCAMINHAMENTOS: Resolução ad referendum com nova hierarquização de localidades 44 

do edital de chamamento de projetos CBH-R2R n° 01/2013. 45 

 46 
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Nova Friburgo, 20 de dezembro de 2013. 48 
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