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

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, no 2 

auditório da Suprid/Inea Rio Dois Rios, localizado à Av. Conselheiro Julius Arp nº 85 - 3 

Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e 4 

dezenove, com a presença de quatro membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia 5 

Hidrográfica Rio Dois Rios e três membros da UD3 (conforme relação de presença no final 6 

desta ata) teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, 7 

Sr. Vicente Bastos (Fazenda Soledade), com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da 8 

ata da 4ª ROD (06/11/18) e 3ª RED (19-12-18); 2) Aprovação da Resolução CBH-R2R nº 9 

59/2019 – Dispõe sobre a criação do Grupo de Acompanhamento do CG 01/010 (GACG); 10 

3) Definição dos representantes do Grupo de Acompanhamento do CG 01/010; 4) Ajuste 11 

nos valores dos projetos financiados pelos recursos FUNDRHI que serão liberados 12 

através do TAC-INEA/MPRJ; 5) Reavaliação sobre recarga dos chips das estações SEBA; 13 

6) Definição da Pauta da reunião da 41ª Reunião Ordinária do Plenário – Reunião de 14 

Posse dos membros da composição 2019-2020; 7) Avaliações gerais da Gestão 2017-15 

2018 e planejamento para a Gestão 2019-2020; e 8) Informes gerais. O Sr. Vicente Bastos 16 

Ribeiro solicitou o início da reunião e o Sr. André Bohrer Marques (Agevap UD3) deu 17 

prosseguimento apresentando a ordem do dia: ITEM 1 - Aprovação da ata da 4ª ROD 18 

(06/11/18) e 3ª RED (19-12-18) – Além das minutas referidas no ponto de pauta, a 19 

secretaria executiva apresentou as minutas da 1ª  e 2ª reuniões extraordinárias do 20 

Diretório, que estavam pendentes de aprovação. Somente a minuta da 3ª RED foi lida na 21 

reunião e em seguida aprovada. As demais minutas ficaram de ser encaminhadas 22 

posteriormente ao Diretório para aprovação via e-mail. ITEM 2 – Aprovação da 23 

Resolução CBH-R2R nº 59/2019 – Dispõe sobre a criação do Grupo de 24 

Acompanhamento do CG 01/010 (GACG) – O Sr. André Bohrer apresentou ao Diretório 25 

a minuta da referida resolução e as observações conversadas previamente no âmbito do 26 

Diretório antes desta reunião. A minuta da resolução foi aprovada ad referendum pelos 27 

membros presentes para que fosse cumprido o prazo dos trâmites junto aos demais 28 

comitês co-signatários do documento. ITEM 3 – Definição dos representantes do Grupo 29 

de Acompanhamento do CG 01/010 – Após o Sr. André Bohrer contextualizar sobre o 30 

item, o Diretório indicou o trio de representação do CBH-R2R no GACG. O Sr. Lícius Freire 31 

(FIPERJ) representando o segmento do Poder Público, o Sr. Valbert Schott (CECNA) 32 

representando o segmento da Sociedade Civil e o Sr. Vicente Bastos como representante 33 

do segmento de Usuários. Mas, a pedido do Sr. Vicente, a secretaria executiva ficou de 34 

confirmar via consulta por e-mail os demais membros deste comitê, também 35 

representantes do segmento de Usuários, a aprovação de sua indicação.  ITEM 4 – Ajuste 36 

nos valores dos projetos financiados pelos recursos FUNDRHI que serão liberados 37 

através do TAC-INEA/MPRJ - O Sr. André Bohrer contextualizou a necessidade de uma 38 

atualização referente aos valores de recursos do FUNDRHI informados anteriormente ao 39 

Diretório como recursos a serem depositados. Do saldo anteriormente apresentado, 40 

verificou-se que uma parte se tratava na verdade de valor já em conta, disponível ao 41 

Comitê. Após o entendimento da questão por parte do Diretório, foi aprovado o rearranjo 42 

do saldo disponível para os programas elencados pelo Comitê e constantes do TAC-43 

INEA/MPRJ. ITEM 5 – Reavaliação sobre recarga dos chips das estações SEBA – O 44 
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Sr. André Bohrer apresentou ao Diretório o questionamento da Agevap-sede, para fins de 45 

seu planejamento financeiro, sobre a continuidade das recargas de credito para uso na 46 

transmissão de dados pelas estações de monitoramento do CBH-R2R, uma vez que as 47 

mesmas encontram-se descalibradas e, portanto, ativas mas sem a confiabilidade na 48 

precisão dos dados obtidos. Diante desta atual situação das estações, o Diretório solicitou 49 

a suspensão das referidas recargas, por tempo indeterminado. ITEM 6 – Definição da 50 

Pauta da reunião da 41ª Reunião Ordinária do Plenário – Reunião de Posse dos 51 

membros da composição 2019-2020 – Os membros presentes aprovaram e 52 

complementaram a sugestão de pauta apresentada pela secretaria executiva para a 53 

realização da próxima reunião do Plenário. ITEM 7 – Avaliações gerais da Gestão 2017-54 

2018 e planejamento para a Gestão 2019-2020 – Foi compartilhado pelos membros do 55 

Diretório que participaram da 3ª reunião extraordinária (3ª RED), realizada no fim do ano 56 

de 2018, o discutido com relação à avaliação da gestão passada e as propostas de 57 

planejamento a serem apresentadas à nova Direção do CBH-R2R. ITEM 8 – Informes 58 

gerais – Não houve informes. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. Esta reunião 59 

gerou os seguintes encaminhamentos: Aprovada a ata da 3ª RED (19/12/18); Pendentes 60 

de aprovação as minutas de atas a serem encaminhadas via e-mail para o Diretório (1ª e 61 

2ª RED e 4ª ROD); Aprovada ad referendum resolução conjunta CBH-R2R nº 059/2019; 62 

Definida a representação do CBH-R2R no GACG; Foi solicitado à secretaria executiva a 63 

confirmação de indicação dos Sr. Vicente Bastos (Fazenda Soledade) juntos aos pares, 64 

membros do Comitê representantes do segmento de Usuários; Aprovado pelo Diretório o 65 

rearranjo do saldo disponível para os programas elencados pelo Comitê e constantes do 66 

TAC-INEA/MPRJ; Solicitada pelo Diretório a suspensão das recargas mensais de crédito 67 

para os chips das estações de monitoramento do CBH-R2R, por tempo indeterminado; 68 

Definida a proposta de pauta para a próxima reunião do Plenário. Esta ata foi escrita por 69 

mim, Ramon Porto da Mota Junior. 70 
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Nova Friburgo, 19 de fevereiro de 2019. 76 
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Vicente Bastos Ribeiro 85 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 86 
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LISTA DE PRESENÇA 92 

 93 

Membros 94 

 95 

Vicente Bastos Ribeiro (Fazenda Soledade); Lícius de Sá Freire (FIPERJ); Alessandra 96 

Assunção (Inea/SUPRID) e Valbert Schott (CECNA). 97 

Convidados 98 

 99 

André Bohrer Marques (AGEVAP); Ramon Porto (AGEVAP); Mariah Nascimento 100 

(AGEVAP);  101 

 102 

 103 

Nova Friburgo, 19 de fevereiro de 2019 104 


