
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e sete de agosto 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 vinte e sete dias do mês de agosto de 2014, com a 4 

presença de quatro membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia Hidrográfica do 5 

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

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

(IES Brasil), com a seguinte ordem do dia: 1) Atuação das concessionárias de saneamento 8 

na bacia do Rio Dois Rios (Fórum Regional de Saneamento Básico); 2) Definição da pauta 9 

da 23ª Reunião Ordinária do Plenário (Itaocara - 18/09/2014); 3) Edital de Chamamento de 10 

Projetos CBH-R2R N° 001/2014; 4) Encaminhamentos da CTPIL: i - discussão sobre a 11 

demanda de Trajano e Moraes sobre limites de regiões hidrográficas em seu território ; ii - 12 

demandas de projeto da prefeitura de Cordeiro; iii - solicitação de apresentação, em 13 

Plenário, da SEA sobre o ICMS VERDE, em especial sobre o critério "produtores de água"; 14 

e 5) Informes gerais. O Diretor Presidente, Sr. João Mendes, procedeu à leitura da pauta, 15 

dando início às discussões: ITEM 1 – Atuação das concessionárias de saneamento na 16 

bacia do Rio Dois Rios (Fórum Regional de Saneamento Básico) – O Sr. André Bohrer 17 

contextualizou a questão relembrando as menções ao assunto em reuniões anteriores. O 18 

foco da discussão ficou em torno da necessidade do levantamento dos atores envolvidos, 19 

suas queixas e necessidades e a importância da questão, a qual cabe ao Comitê contribuir 20 

de forma a constituir um corpo de maior peso na discussão do tema junto à CEDAE. À 21 

respeito, o Diretório acordou de orientar esforços do Comitê para planejar e realizar um 22 

Fórum de Saneamento para reunir a CEDAE e as prefeituras da bacia do Rio Dois Rios, 23 

com cronograma ainda a ser definido. ITEM 2 - Definição da pauta da 23ª Reunião 24 

Ordinária do Plenário (Itaocara - 18/09/2014) – Com base na memória de reuniões 25 

anteriores e assuntos surgidos após a realização da última reunião de Plenário, foram 26 

definidos os itens de pauta da 23ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se no município 27 

de Itaocara, em 18/09/2014: 1) Aprovação de atas; 2) Definição da Comissão Eleitoral; 3) 28 

Apresentação da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA sobre o Plano Estadual de 29 

Recursos Hídricos – PERHI; 4) Aprovação de Resoluções; 5) Apresentação do CAR; e 5) 30 

Informes gerais. ITEM 3 - Edital de Chamamento de Projetos CBH-R2R N° 001/2014 – 31 

em referência à proposta de financiamento dos projetos de saneamento para a bacia do 32 

Rio Dois Rios com recursos financeiros do CEIVAP, apresentada pelo Diretor Executivo da 33 

AGEVAP na reunião do Plenário em São Fidélis, o Sr. André Bohrer apresentou ao 34 

Diretório o texto do Edital de Chamamento Público nº 001/2014 aproveitando os critérios 35 

utilizados no Edital de Chamamento Público do ano anterior para hierarquização das 36 

demandas municipais de saneamento. Após a análise da proposta em detalhes, o Diretório 37 

aprovou o texto, liberando-o para publicação. ITEM 4 - Encaminhamentos da CTPIL – 38 

Sobre a questão dos limites de regiões hidrográficas do Baixo Paraíba e do Rio Dois Rios 39 

sobre o território urbano do 1º Distrito de Trajano de Moraes, o Diretório acordou aguardar 40 

o parecer jurídico da AGEVAP a respeito, resolvendo que, caso não haja qualquer 41 

impedimento legal, seja articulada a conversa com o CBH do Baixo Paraíba e convocada 42 

uma reunião conjunta com o CBH Rio Dois Rios para promover em consenso a resolução 43 

da questão. Em relação aos projetos apresentados ao Comitê pelo Sr. Paulo Araújo (Pref. 44 



Mun. de Cordeiro) – um de recuperação de ETA, dois de recuperação de ETE e um de 45 

reflorestamento - o Diretório apontou o reencaminhamento à CTPIL para oficializar a 46 

entrada da solicitação de investimento do Comitê, destacando ainda a necessidade de 47 

definir junto à CEDAE a operação das estações de esgoto. Por fim, o Diretório referendou 48 

a indicação da CTPIL de solicitar uma apresentação da Secretaria Estadual do Ambiente - 49 

SEA sobre o ICMS VERDE, delegando à secretaria executiva (AGEVAP UD3) a tarefa de 50 

fazer a articulação com a SEA para que possam estar presentes na 24ª Reunião Ordinária 51 

do Plenário, a realizar-se em Cordeiro. ITEM 5 - Informes gerais – Não havendo informes, 52 

o Sr. André Bohrer teve a aprovação do Diretório para apresentar a prévia do relatório 53 

sobre a visita para acompanhamento dos recursos do Comitê destinados à São Sebastião 54 

do Alto. Atentando para a gravidade da situação, o Diretório deliberou agendar um 55 

encontro com o prefeito do município para propor um prazo improrrogável para a execução 56 

da ação para a qual foram destinados os recursos, condicionada a relatórios mensais de 57 

acompanhamento. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. 58 

 59 

 60 

ENCAMINHAMENTOS: Iniciar um planejamento para a realização de um Fórum Regional 61 

de Saneamento envolvendo principalmente as concessionárias e as prefeituras; Aguardar 62 

a chegada de um parecer jurídico da SEA para dar prosseguimento à proposta de solução 63 

para o caso de limites de região hidrográfica no 1° Distrito de Trajano de Moraes; Enviar as 64 

propostas recebidas da Prefeitura de Cordeiro para a CTPIL para uma análise sobre o 65 

relacionamento entre a Prefeitura e Concessionária no município; Solicitar à SEA uma 66 

apresentação sobre o ICMS Verde na próxima reunião ordinária de Plenário; e contatar a 67 

prefeitura de São Sebastião do Alto para agendar uma reunião com o prefeito para tratar 68 

dos recursos destinados ao município através do Comitê. 69 

 70 

 71 

 72 
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Nova Friburgo, 27 de agosto de 2014. 75 
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