
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezessete de junho de dois mil e 2 

quatorze, na sala de reuniões da SUPRID/INEA, localizada à Av. Cons. Julius Arp nº 85 - 3 

Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos dezessete dias do mês de junho de 2014, com a 4 

presença de seis membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio 5 

Dois Rios e três convidados (conforme relação de presença no final desta ata) teve início 6 

a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. João Mendes (IES 7 

Brasil), com a seguinte ordem do dia: 1) Alterações no Diretório; 2) Organização do 8 

evento de assinatura de Termo de Compromisso entre prefeituras e a AGEVAP 9 

(Referente a projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário e Plano de Gestão 10 

Integrada de Resíduos); 3) Definição de critérios para hierarquização de demandas de 11 

saneamento na Bacia; 4) Informes gerais. O Diretor Presidente, Sr. João Mendes 12 

procedeu à leitura da pauta dando início às discussões: ITEM 1 – Alterações no 13 

Diretório – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) resumiu aos presentes as alterações de 14 

composição do Diretório referendadas na última reunião do Plenário, realizada em São 15 

Fidélis: 1 – A inversão da titularidade dos cargos de presidência do Diretório, com a Sra. 16 

Viviane Melo (CECNA) assumindo o cargo de Diretora Vice-Presidente e passando o 17 

cargo de Diretor Presidente ao Sr. João Mendes (IES Brasil); o Sr. Paulo Araújo, 18 

sucessor do Sr. Lauro Nardoto na Secretaria de Meio Ambiente de Cordeiro, assumindo 19 

o cargo de Diretor Secretário Executivo, por substituição; e o Sr. Wenceslau Junqueira, 20 

sucessor da Sra. Margareth Nacif na superintendência local do INEA/SUPRID, 21 

assumindo o cargo de Diretor Administrativo, por substituição. ITEM 2 – Organização 22 

do evento de assinatura de Termo de Compromisso entre prefeituras e a AGEVAP 23 

(Referente a projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário e Plano de Gestão 24 

Integrada de Resíduos) - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) contextualizou o ponto de 25 

pauta, apresentando a necessidade de organização de um evento para formalizar a 26 

assinatura de articulação com as prefeituras do CBH Rio Dois Rios para assinatura do 27 

termo de compromisso com a AGEVAP (projetos de saneamento), conforme anunciado 28 

na última reunião do Plenário pelo Diretor Executivo da AGEVAP, Sr. André Marques. O 29 

Diretório alinhavou alguns pontos relativos ao evento como a importância da boa 30 

divulgação junto à imprensa local e comunicação oficial do Comitê com as prefeituras da 31 

bacia, e em especial a tentativa de garantir a presença do prefeito de Nova Friburgo, 32 

representando o município anfitrião deste evento, conforme acordado pelo Diretório. 33 

ITEM 3 – Definição de critérios para hierarquização de demandas de saneamento 34 

na Bacia – Ainda em referência à proposta de financiamento dos projetos de 35 

saneamento para a bacia do Rio Dois Rios, apresentada pelo Diretor Executivo da 36 

AGEVAP na reunião do Plenário em São Fidélis, o Sr. André Bohrer apresentou ao 37 

Diretório a sugestão de aproveitamento dos critérios utilizados no Edital de Chamamento 38 

Público CBH-R2R 001/2013 para hierarquização das demandas municipais de 39 

saneamento. Após a análise da proposta em detalhes, o Diretório identificou as 40 

adaptações a serem feitas e delegou à secretaria executiva (AGEVAP UD3) a 41 

elaboração do novo edital. ITEM 4 – Informes Gerais – O único informe foi a publicação 42 

do Relatório de Diagnóstico da Bacia do Rio Paraíba do Sul e afluentes, realizado pela 43 

empresa COHIDRO e cuja leitura foi recomendada ao Comitês. Acompanhando a 44 



publicação do relatório, a COHIDRO fará apresentações nos Comitês abrangidos e, a 45 

propósito, o Sr. André Bohrer consultou o Diretório sobre a proposta da empresa de 46 

realizar a apresentação do Diagnóstico em uma reunião conjunta entre os CBHs Rio 47 

Dois Rios e Piabanha. Para não comprometer a participação dos membros, o Diretório 48 

solicitou ao Sr. André Bohrer comunicar à COHIDRO que considera mais proveitoso que 49 

as reuniões sejam realizadas em separado. Prosseguindo, a reunião avançou para a 50 

resolução de alguns outros assuntos pendentes: O Sr. Paulo Araújo (Pref. Mun. de 51 

Cordeiro) aproveitou e apresentou ao Diretório algumas demandas do município de 52 

Cordeiro passíveis de pleito aos recursos do CBH Rio Dois Rios, acompanhadas dos 53 

respectivos levantamentos orçamentários. O Diretório, tendo considerado pertinentes as 54 

demandas recomendou ao Sr. Paulo Araújo o encaminhamento dos projetos à CTPIL. 55 

Durante a discussão dos projetos, a menção às dificuldades dos municípios com a 56 

CEDAE reforçou o reconhecimento do Diretório para a necessidade de mobilização do 57 

Comitê com o fim de firmar ajustes com a CEDAE, principalmente na questão do 58 

tratamento de esgoto na bacia. Além deste assunto, o Sr. Paulo Araújo aproveitou para 59 

reiterar a sua proposta encaminhada à secretaria executiva de que a última reunião 60 

ordinária do Plenário em 2014 seja realizada no município de Cordeiro em vez de em 61 

Nova Friburgo, já que a representação de Nova Friburgo ainda não havia confirmado ao 62 

Comitê a disponibilidade de recebê-lo. Outras resoluções do Diretório foram o 63 

agendamento para 14/08 da visita técnica à prefeitura de São Sebastião do Alto para 64 

acompanhamento de uso dos recursos do Comitê e a aprovação do texto da 1ª edição 65 

do Boletim Informativo do CBH-R2R do ano de 2014. Sem mais a tratar, foi encerrada a 66 

reunião. 67 

 68 

 69 

 70 

ENCAMINHAMENTOS: A secretaria executiva (AGEVAP UD3) ficou responsável por 71 

agendar uma reunião com o prefeito de Nova Friburgo para propor que seja a anfitriã do 72 

evento com as prefeituras da bacia do Rio Dois Rios contempladas pela AGEVAP em 73 

projetos nas áreas de saneamanento e gestão integrada de resíduos sólidos; O Diretório 74 

resolveu validar os mesmos critérios de hierarquização utilizados no Edital de 75 

Chamamento 001/2013 para a hierarquização das prioridades em saneamento para o 76 

resto da bacia do Rio Dois Rios; O Diretório orientou ao Sr. Paulo Araújo o 77 

encaminhamento à CTPIL das demandas da prefeitura de Cordeiro apresentadas na 78 

reunião; O Diretório acordou de mobilizar o Comitê para firmar ajustes com a CEDAE no 79 

tocante ao saneamento na bacia do R2R; Agendado para 14/08 a visita técnica à 80 

prefeitura de São Sebastião do Alto para acompanhamento de uso dos recursos do 81 

Comitê; Aprovado pelo Diretório o texto da 1ª edição do Boletim Informativo do CBH-82 

R2R do ano de 2014; e o Diretório referendou a solicitação de Cordeiro para sediar a 24ª 83 

Reunião de Plenário. 84 

 85 
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