
Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária do Diretório (17/05/2017) 

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

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

e dezessete, na sede do CBH Rio Dois Rios (Sala da Agevap UD3), localizada à Av. 3 

Conselheiro Julius Arp nº 85 - Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos dezessete dias de fevereiro 4 

de dois mil e dezessete, com a presença três membros do Diretório Colegiado do Comitê 5 

de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios e cinco convidados (conforme relação de presença 6 

no final desta ata) teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois 7 

Rios, Sr. Lícius Freire (FIPERJ), com a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação da ata da 4ª 8 

Reunião Ordinária do Diretório (09/11/16);  2 - Discussões sobre  a minuta da Resolução 9 

CBH-R2R nº 051/2017 que Dispõe sobre a disponibilidade dos recursos dos Comitês 10 

MPS,R2R; Piabanha e BPS para custeio da AGEVAP em situação extrema e em caráter 11 

emergencial; 3 –PAP 2018-2022; 4 - Discussões sobre o repasse de recursos para 12 

projetos; 5 – Discussão sobre transição de gestão; 6 – Discussão sobre a reunião CBH-13 

R2R x AGEVAP; 7 – Programa de residência técnica do Rio Dois Rios; 8 – Elaboração da 14 

pauta da 33ª ROP (22/02/2017) ; 8 – Informes Gerais. O Sr. Lícius Freire procedeu a leitura 15 

da pauta e deu prosseguimento à ordem do dia: ITEM 1 - Aprovação da ata da 1ª 16 

Reunião Ordinária do Diretório (17/02/17) – Após a confirmação da leitura prévia da 17 

minuta enviada via e-mail pela secretaria executiva para todos os membros do Diretório, 18 

não havendo sugestões de alteração ao texto a ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 19 

2 - Discussões sobre a minuta da Resolução CBH-R2R nº 051/2017 que Dispõe sobre 20 

a disponibilidade dos recursos dos Comitês MPS,R2R; Piabanha e BPS para custeio 21 

da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial – O Sr. André Bohrer 22 

relembrou ao Diretório a motivação do Comitê para aprovar a Resolução CBH-R2R nº 23 

048, referente à remanejamento financeiro para custeio da Agevap e informou a 24 

necessidade da renovação do prazo de validade desta resolução, devido ao fato do Inea 25 

ainda não ter regularizado os repasses financeiros à Agevap. O Sr. André lembrou que, 26 

diferente dos demais Comitês signatários do CG 01/2010, o CBH Rio Dois Rios, prevendo 27 

a possibilidade de que esse prazo viesse a ser renovado, o Diretório Colegiado aprovou o 28 

encaminhamento da Carta CBH-R2R nº 026/2016, prorrogando a validade da Resolução 29 

CBH-R2R nº 048/2016 por 6 meses (válida até maio de 2017). Apesar disso, como os 30 

demais comitês signatários tinham aprovado suas respectivas resoluções com o prazo de 31 

3 meses, por ocasião da proximidade do vencimento e ainda muita incerteza sobre a 32 

recuperação financeira do Governo Estadual, a Agevap sugeriu aos CBHs a elaboração 33 

de uma nova resolução, no caso do Rio Dois Rios a Resolução CBH-R2R nº 051/2017, já 34 

com validade ajustada para 6 meses. O diretório se posicionou favorável a assinatura 35 

desta resolução, inclusive que ela seja aprovada pelo Comitê como ad referendum. ITEM 36 

3 - PAP 2018-2022 – O Diretório acordou, em consonância com discussões anteriores do 37 

Comitê, realizar uma segunda oficina participativa para elaboração do próximo Plano de 38 

Aplicação Plurianual – PAP 2018-2022. Foi solicitado à secretaria executiva dar início aos 39 

trâmites para contratação de serviços de moderação, alimentação e aluguel de espaço 40 

para realização da oficina, com data sugerida para a segunda quinzena do mês de maio 41 

de 2017. Aproveitando a discussão do assunto, o Sr. André Bohrer lembrou sobre a 42 

necessidade de rever a aplicação do recurso disponível pelo PAP vigente, destinado à 43 

ações de comunicação social, tendo em vista que não foi utilizado. O Sr. Paulo Araújo 44 
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(Loja Maçônica nº 579) sugeriu o emprego do recurso na confecção de uma cartilha sobre 45 

o CBH Rio Dois Rios. ITEM 4 - Discussões sobre o repasse de recursos para projetos 46 

– Como forma de manifestar o incômodo com a insegurança financeira por parte do Estado 47 

do RJ e a irregularidade dos repasses financeiros para operacionalização do sistema 48 

estadual de recursos hídricos, o Diretório do CBH Rio Dois Rios determinou que não irá 49 

participar dos próximos ECOB e ENCOB, enquanto não for normalizada esta situação. 50 

ITEM 5 - Discussão sobre transição de gestão – O Diretório encaminhou a elaboração 51 

de um documento com o histórico das ações realizadas pelo CBH desde a sua criação e 52 

uma entrega simbólica deste documento aos membros da nova gestão durante a 53 

cerimônia de posse dos mesmos. Também deliberou à secretaria executiva a elaboração 54 

de um livro do CBH-R2R, a ser lançado em comemoração aos 10 anos do Comitê, 55 

contendo em mais detalhes o histórico de atuação do colegiado. ITEM 6 - Discussão 56 

sobre a reunião CBH-R2R x AGEVAP – A Secretaria executiva foi orientada a agendar 57 

uma reunião com os signatários do CG 01/2010 (AGEVAP, CBHs e Inea) para discussão 58 

do referido contrato, pautando sua revisão e necessidade de ajustes. Também foi 59 

ressaltado que nesta reunião seja convidada toda a Diretoria da Agevap e que seja 60 

realizada em Nova Friburgo. ITEM 7 - Programa de residência técnica do Rio Dois Rios 61 

– O Diretório solicitou à secretaria executiva o envio da cópia do Termo de Referência 62 

utilizado pelo CBH Piabanha para orientação do Projeto de Residência que estão 63 

desenvolvendo. Também solicitou o encaminhamento de uma consulta à sede daAgevap 64 

se seria possível ou viável que o projeto de residentes do CBH Rio Dois Rios se já um 65 

aditivo ao contrato de gestão vigente. ITEM 8 - Elaboração da pauta da 33ª ROP 66 

(22/02/2017) – A pauta da próxima reunião do Plenário foi definida pelos membros 67 

presentes e a secretaria executiva ficou responsável pela elaboração da respectiva 68 

convocatória. ITEM 9 - Informes Gerais – Foi solicitado o encaminhamento para todos 69 

os membros do Diretório do link para acesso ao Relatório de Execução do CG 01/2010, 70 

referente ao exercício de 2016. 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

ENCAMINHAMENTOS: Ata da 1ª Reunião Ordinária do Diretório aprovada por 78 

unanimidade; O Diretório se posicionou favorável à assinatura da resolução, inclusive que 79 

ela seja aprovada pelo Comitê como ad referendum; Aprovada pelo Diretório Colegiado a 80 

realização da oficina participativa para elaboração do PAP 2018-2022. Solicitado à 81 

secretaria executiva os trâmites para realização da oficina; O Diretório do CBH Rio Dois 82 

Rios determinou que não irá participar dos próximos ECOB e ENCOB, enquanto não for 83 

normalizada a situação da irregularidade dos repasses financeiros para operacionalização 84 

do sistema estadual de recursos hídricos; Aprovada pelo Diretório a elaboração e 85 

publicação de um documento com o histórico das ações realizadas pelo CBH desde a sua 86 

criação e uma entrega simbólica deste documento aos membros da nova gestão; Quanto 87 

a reunião CBH-R2R x AGEVAP o Diretório orientou a secretaria executiva a agendar uma 88 
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reunião com a AGEVAP para discussão do contrato CG 01/2010; O Diretório solicitou à 89 

secretaria executiva o envio da cópia do Termo de Referência utilizado pelo CBH 90 

Piabanha e também foi solicitada uma consulta à Agevap sobre a possibilidade do projeto 91 

de residentes do CBH Rio Dois Rios ser um aditivo ao Contrato de Gestão vigente; Pauta 92 

da 33ª ROP aprovada pelo Diretório; e foi solicitado à secretaria executiva o envio do link 93 

para acesso ao Relatório de Execução do CG 01/2010, referente ao exercício de 2016, 94 

para todos os membros do Diretório. 95 
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Lícius de Sá Freire (FIPERJ); Paulo Roberto de Araújo Silva (Prefeitura Municipal de 115 
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Alexandre Cruz (INEA); André Bohrer (AGEVAP); Ramon Porto (AGEVAP); Camila Souza 119 
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