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

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia doze de fevereiro 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 doze dias do mês de fevereiro de 2014, com a presença 4 

de quatro membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois 5 

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

reunião presidida, até a chegada da Diretora Presidente Sra. Viviane Melo (CECNA),  7 

pelo Diretor Vice-Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. João Mendes (IES Brasil), com a 8 

seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das atas das 3ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião 9 

Extraordinária do Diretório, realizadas respectivamente em 13/11/13 e 20/12/13; 2) 10 

Ajustes na Resolução CBH-R2R nº 029/2013 (PAP CBH-R2R); 3) Discussões sobre as 11 

consequências, no âmbito do CBH-R2R, geradas pela Res. CERHI nº 86/2012; 4) 12 

Acompanhamento do programa comunitário de água e saneamento básico em duas 13 

comunidades rurais de São Sebastião do Alto (Res. CBH-R2R nº 006/2012); 5) Questão 14 

do tratamento de esgoto nos municípios da região; 6) Encaminhamentos da CTPIL: i - 15 

Definição do programa Agenda Água nas Escolas (Of. ASSEAGUA/SEA nº 03/14); ii - 16 

Solicitação aos órgãos públicos ligados à gestão de Recursos Hídricos sobre material de 17 

educação ambiental para o nível de ensino fundamental; 7) Agenda 21 Estadual; 8) 18 

Definição da pauta da 21ª Reunião Ordinária do Plenário (13/03/14); e 9) Informes 19 

gerais. O Diretor Presidente, Sr. João Mendes, sugeriu a inversão da pauta para 20 

aproveitar a presença da Sra. Ivana Ribeiro e do Sr. Ricardo Martins, representantes do 21 

Núcleo Especial de Agenda 21, do INEA. Logo, os temas de discussão da reunião foram 22 

tratados na seguinte ordem: ITEM 1 - Agenda 21 Estadual - A Sra. Ivana Ribeiro 23 

(AG21/INEA) relatou algumas ações recentes do Programa Estadual de Agenda 21 e 24 

solicitou apoio para a proposta de trabalho na região da bacia hidrográfica do Rio Dois 25 

Rios. Ela aproveitou para apresentar também a proposta de programação da Oficina de 26 

Capacitação em Agenda 21 agendada para o dia 25/02 em Macuco-RJ. Em nome do 27 

Diretório, o Sr. João Mendes, expressou o interesse de apoio e parceria do Comitê. A 28 

Sra. Viviane Melo posicionou-se, sugerindo que os Comitês fossem chamados ao 29 

primeiro encontro para, aí sim, nesse encontro, firmar o compromisso com a ação do 30 

Estado, já que a proposta inicial é do Estado e não do Comitê. Contudo, o Diretório 31 

aprovou o apoio institucional do CBH Rio Dois Rios e também deliberou positivamente 32 

sobre o atendimento à solicitação da logomarca do Comitê pelo Núcleo de Agenda 21, 33 

para composição no material da Oficina citada anteriormente. O Diretório resolveu ainda 34 

sobre a representação do Comitê na Oficina, que ficou a cargo do Sr. João Mendes e 35 

contando com o apoio da Secretaria Executiva (AGEVAP UD3). A respeito da 36 

apresentação que o Comitê fará na Oficina, a Sra. Gláucia Freitas (INEA), sugeriu que 37 

fossem elencadas as ações e os compromissos do Comitê. Por fim, a Sra. Ivana Ribeiro 38 

ficou de enviar à Secretaria Executiva, para posterior reenvio aos membros do Diretório, 39 

a estrutura preliminar do projeto em questão. Antes de passar ao ponto de pauta 40 

seguinte, a Sra. Gláucia Freitas aproveitou para comunicar ao Diretório que, de fato, a 41 

Sra. Mônica Santos não está mais disponível para a vaga de representante substituto do 42 

INEA no Comitê. ITEM 2 - Ajustes na Resolução CBH-R2R nº 029/2013 (PAP CBH-43 

R2R) – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) contextualizou a questão e colocou para o 44 



Diretório a decisão entre ajustar o texto da Resolução CBH-R2R nº 029/13 ou revogar as 45 

resoluções referentes às rubricas do Plano de Investimentos 2011-2013 sobre recursos 46 

não utilizados, especificamente as aplicações de recursos tratadas nas Resoluções 47 

CBH-R2R nº 009/10, 016/12, 27/13, 29/13 e parcialmente a Resolução CBH-R2R nº 48 

20/12 e criar uma nova resolução para apresentar o Plano de Investimentos 2014-2017. 49 

Prosseguindo, o Sr. André Bohrer apresentou a prévia de minuta da resolução com as 50 

revogações citadas e distribuição dos respectivos recursos no Plano de Investimentos 51 

2014-2017. Diante do consenso quanto às revogações, o Sr. André Bohrer ficou 52 

responsável por editar a minuta da nova resolução e encaminhá-la via e-mail para 53 

análise do Diretório até a data da próxima reunião do Plenário. ITEM 3 - Discussões 54 

sobre as consequências, no âmbito do CBH-R2R, geradas pela Res. CERHI nº 55 

86/2012 – O Sr. André Bohrer informou ao Diretório sobre o disposto na Resolução 56 

CERHI nº 86/2012, que implicaria na revogação da Resolução CBH-R2R nº 027/13 57 

(Projeto de Saneamento Básico em Cordeiro). A discussão desse assunto foi feita 58 

quando se tratou do ponto de pauta anterior, incluindo a revogação da Resolução CBH-59 

R2R nº 027/13 na minuta aprovada para apresentação do Plano de Investimentos 2014-60 

2017. ITEM 4 - Acompanhamento do programa comunitário de água e saneamento 61 

básico em duas comunidades rurais de São Sebastião do Alto (Res. CBH-R2R nº 62 

006/2012) – O Diretório definiu que deve ser agendada uma visita técnica, com o apoio 63 

do INEA, ao município de São Sebastião do Alto para acompanhamento do andamento 64 

Programa Comunitário de Saneamento executado com recursos do Comitê (Resolução 65 

CBH-R2R nº 006/10).  ITEM 5 - Questão do tratamento de esgoto nos municípios da 66 

região – O Diretório resolveu encaminhar para aprovação em Plenário uma proposta de 67 

evento para tratar do tema Saneamento Básico na Bacia do Rio Dois Rios. A Sra. 68 

Gláucia Freitas também sugeriu ao Diretório realizar um levantamento, junto à SEA e à 69 

AGEVAP, do andamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico nos municípios 70 

pertencentes à Bacia do Rio Dois Rios, o que foi definido pelo Diretório como um 71 

encaminhamento. ITEM 6 - Encaminhamentos da CTPIL: i - Definição do programa 72 

Agenda Água nas Escolas (Of. ASSEAGUA/SEA nº 03/14); ii - Solicitação aos 73 

órgãos públicos ligados à gestão de Recursos Hídricos sobre material de 74 

educação ambiental para o nível de ensino fundamental – O Sr. André Bohrer 75 

apresentou ao Diretório a carta recebida da SEA com a proposta de ampliação do 76 

Programa Agenda Água na Escola e também a consideração da CTPIL a respeito, 77 

definida em reunião anterior e informada nesta pelo Sr. Lícius Freire - Coordenador da 78 

CTPIL, presente como convidado. O Diretório resolveu levar ao Plenário a questão, 79 

corroborando com a opinião da CTPIL de que seria mais interessante para o Comitê um 80 

programa que fosse mais abrangente, considerando a extensão do território da Bacia, e 81 

menos profundo em conteúdo, possibilitando assim o alcance de um público maior no 82 

mesmo período de tempo da proposta original do Programa Agenda Água. O Diretório 83 

cogitou a possibilidade de uma proposta alternativa de projeto de educação ambiental 84 

mais adequado à realidade e carências da Bacia e, neste contexto, pensando no 85 

estabelecimento de parcerias e disseminação de informações ambientais, solicitou à 86 

Secretaria Executiva (AGEVAP UD3) a elaboração de uma carta endereçada aos órgãos 87 

públicos da área ambiental, consultando sobre a disponibilidade de material de apoio à 88 



educação ambiental, orientado à faixa etária infanto-juvenil.  ITEM 7 - Definição da 89 

pauta da 21ª Reunião Ordinária do Plenário - O Diretório elaborou em conjunto com o 90 

a secretaria executiva (AGEVAP UD3) a pauta da reunião ordinária do Plenário do CBH 91 

Rio Dois Rios, a realizar-se dia 13/03/14, no município de Duas Barras. ITEM 8 – 92 

Aprovação das atas das 3ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinária do 93 

Diretório, realizadas respectivamente em 13/11/13 e 20/12/13 – As atas não foram 94 

submetidas à aprovação, devido ao avanço do tempo de reunião. ITEM 9 - Informes 95 

Gerais – O Sr. André Bohrer fez o informe ao Diretório de que o Sr. João Mendes foi 96 

convidado a participar de um programa de televisão local para tratar das ações do 97 

Comitê Rio Dois Rios. O Diretório aprovou a participação do Diretor Vice-Presidente e 98 

aprovou também a participação do coordenador de núcleo da AGEVAP UD3 Sr. André 99 

Bohrer. Outra discussão importante do Diretório ocorreu depois de tratados os pontos de 100 

pauta, que foi a proposta de inversão dos cargos de presidência do Comitê, em função 101 

de compromissos profissionais da atual Diretora Presidente Sra. Viviane Melo, que têm 102 

impedido sua participação nos compromissos de representação do CBH-R2R em 103 

eventos externos. Assim, antes de encerrar a reunião o Diretório resolveu encaminhar 104 

ao Plenário a proposta de inversão do cargo de Diretor Presidente e do cargo de Vice-105 

Presidente. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. 106 

 107 

 108 

 109 

ENCAMINHAMENTOS: Revogar a Resolução CBH-R2R nº 029/13 e aprovar ad 110 

referendum uma nova resolução apresentando o Plano de Investimentos 2014-2017; 111 

Revogar parcialmente a Resolução CBH-R2R nº 20/12 e totalmente as Resoluções 112 

CBH-R2R nº 009/10 e 016/12; Revogar a Resolução CBH-R2R nº 027/13; Encaminhar a 113 

questão da Agenda Água na Escola ao Plenário; Elaborar carta aos órgãos públicos 114 

para consulta sobre publicações de educação ambiental; Encaminhar carta ao INEA 115 

solicitando o cancelamento do processo referente às ETEs de Duas Barras (Res. CBH-116 

R2R nº 009/10 e 016/12); Realizar levantamento junto à SEA e AGEVAP sobre o 117 

andamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios da Bacia do 118 

Rio Dois Rios; Agendar visita técnica ao município de São Sebastião do Alto para 119 

acompanhamento da aplicação referente à resolução CBH-R2R nº 006/10; Definida a 120 

pauta da próxima reunião do Diretório; e Encaminhar ao Plenário a proposta de inversão 121 

de cargos no Diretório. 122 

 123 

 124 

 125 

Nova Friburgo, 12 de fevereiro de 2014. 126 
 127 
 128 
 129 
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