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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO (ROP) DO RIO DOIS RIOS (CBH 1 

RIO DOIS RIOS), realizado no primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e 2 

dezenove, no Auditório da FIRJAN-SENAI Espaço da Moda, localizado a Avenida Julius 3 

Arp, 85 - Centro - Nova Friburgo. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e 4 

dezenove, com a presença de treze membros e quatro convidados (conforme relação de 5 

presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente Sr. 6 

Lícius S. Freire (FIPERJ), com a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação da Ata Fórum de 7 

Eleição (12/02/2019) e da 41ª ROP (22/02/2019); 2 – Discussões sobre propostas da 8 

criação de fundo estadual que retira recursos do FUNDRHI; 3 – Apresentação do Projeto 9 

“Diagnóstico e intervenção na RH-VII” - a. Aprovação ad referendum da resolução CBH-10 

R2R nº060/2019 – Destinação de Recursos para o Projeto “Escritório de Projetos”; 4 – 11 

Relatos do VII ECOB-RJ; 5 – Informações sobre o andamento dos projetos de Sistema 12 

de Esgotamento Sanitário dos municípios de Macuco, Cordeiro e Santa Maria Madalena; 13 

6 – Informações sobre o PROTRATAR; 7 – Anuência do Plenário sobre a situação 14 

prevista no §5º do artigo 10 do Regimento Interno; 8 – Definição do local da próxima 15 

reunião de Plenário; 9 – Informes gerais. Após as boas vindas, o Diretor Presidente deu 16 

início a ordem do dia: ITEM 1 – Aprovação da Ata do Fórum de eleição (12/02/2019) e 17 

da 41ª ROP (22/02/2019) – O Diretor Presidente Sr. Lícius S. Freire (FIPERJ) deu início 18 

a reunião, apresentando as atas para aprovação. As mesmas foram aprovadas 19 

unanimemente, após confirmação da leitura prévia por parte dos membros presentes. 20 

ITEM 2 – Discussão sobre propostas de criação de fundo estadual que retira 21 

recursos do FUNDRHI – O Diretor Presidente relatou a participação na ALERJ e a 22 

manifestação dos presentes quanto a anuência para consideração do FUNDRHI como 23 

componente de recursos do Projeto de Lei Estadual 981-A/2015 – Restauração 24 

ecológica. O comitê posicionou-se, unanimemente, contrário. E ainda, manteve o 25 

princípio da decisão dos recursos do FUNDRHI serem dos comitês de bacia 26 

hidrográficas. E foi registrado em fotografia o momento da decisão, com todos os 27 

membros presentes e com o Projeto de Lei ao fundo. ITEM 3 – Apresentação do 28 

Projeto “Diagnóstico e intervenção na RH-VII” – a. Aprovação Ad referendum  da 29 

resolução CBH-R2R nº060/2019  – Após a apresentação do tema pelo Sr. Lícius S. 30 

Freire (FIPERJ), o Sr. André Bohrer (AGEVAP-UD3) contextualizou a situação do 31 

movimento de recurso da Residência Técnica para o Escritório de Projetos deliberada 32 

pela diretoria do comitê no mês de maio de dois mil e dezoito e aprovada novamente 33 

neste ano pela nova diretoria. Diante do exposto o plenário referendou a resolução CBH-34 

R2R nº 060/2019. Em seguida, a Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP-UD3) fez a 35 

apresentação do projeto sobre o que já foi realizado e o que ainda pode ser feito. ITEM 4 36 

– Relatos do VII ECOB-RJ – O Diretor Presidente junto ao membro Lucien Alhanati 37 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM) informaram suas vivências no evento. E 38 

Sr. Lícius S. Freire (FIPERJ) trouxe a principal mensagem passada no evento que é a 39 

priorização das áreas de investimento na Bacia para as ações de competência do 40 

comitê, como demonstrado na apresentação feita pela Sra. Natalia (AGEVAP-UD3) 41 

como um bom exemplo de priorização. Logo após, o Diretor Presidente também 42 

anunciou o ECOB-RJ 2020 que será sediado em Penedo-RJ. ITEM 5 – Informações 43 

sobre o andamento dos projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário dos 44 

municípios de Macuco, Cordeiro e Santa Maria Madalena – Após a contextualização 45 

do assunto pelo Sr. André Bohrer (AGEVAP-UD3), informando o andamento do projeto, 46 

que o do município de Macuco foi entregue e o de Cordeiro ainda seria entregue no mês 47 
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de julho. O do município de Santa Maria Madalena ainda não tinha previsão da data de 48 

entrega, mas provavelmente também no mês de julho. ITEM 6 – Informações sobre o 49 

PROTRATAR – Após a contextualização do assunto pelo Sr. André Bohrer (AGEVAP-50 

UD3), o Sr. Lícius S. Freire (FIPERJ) atendendo a demanda do representante do 51 

município de Cordeiro, se comprometeu a consultar o CEIVAP sobre a viabilidade de 52 

suprimir a exigência da certidão do CAUC para inscrição no PROTRATAR. A Sra. 53 

Mayná Coutinho (CEDAE), solicitou a Secretaria Executiva (AGEVAP-UD3) a inclusão 54 

da operadora de águas e esgoto na comissão de acompanhamento dos projetos 55 

executivos. ITEM 7 – Anuência do Plenário sobre situação prevista no §5º do artigo 56 

10 do Regimento Interno – Este item da pauta não pôde ser debatido pela falta de 57 

presença dos 2/3 dos membros do comitê na plenária, sendo adiado para a próxima 58 

Reunião Ordinária de Plenário. ITEM 8 – Definição do local da próxima reunião de 59 

Plenário – O Sr. André Bohrer (AGEVAP-UD3), afirmou a necessidade do apoio 60 

municipal para que as reuniões do comitê sejam feitas em outros municípios além de 61 

Nova Friburgo. Ficou acordado que o município com disponibilidade para sediar a 62 

próxima reunião do plenário, deveria informar previamente, via virtual ou telefone, a 63 

secretária executiva (AGEVAP-UD3) para organizar todos os detalhes. ITEM 9 – 64 

Informes gerais – Foi acordado entre os membros presentes da Câmara Técnica que, 65 

devido a conflito de agenda por parte do município de Cordeiro, que precisava participar 66 

desta reunião, a mesma foi adiada, ficando a data a ser definida via consulta por e-mail 67 

aos membros da CTPIL. A Secretaria Executiva (AGEVAP-UD3) ficou responsável por 68 

esta consulta. Logo após, o Sr. Lícius S. Freire (FIPERJ) sugeriu a volta da exibição dos 69 

vídeos da ANA (Agência Nacional de Águas) no início das reuniões, pela sua didática. E 70 

também, o Sr. Lícius S. Freire (FIPERJ) agradeceu a representação do Sr. Vicente 71 

Bastos (FAZENDA SOLEDADE LTDA.) no III Encontro Técnico do CBH-R2R e a 72 

representação da Sra. Alessandra Assunção (INEA) na entrega do Projeto SES (Sistema 73 

de Esgotamento Sanitário) no município de Cordeiro. No final da reunião, o Sr. Amarildo 74 

Lanes (PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO) agradeceu pela abertura do comitê 75 

para a participação mais presente dele no comitê. Nada mais havendo a tratar, foi 76 

lavrada por mim, Gabriela Silva de Andrade (Estagiária - Agevap UD3), a presente ata. 77 

Esta reunião gerou os seguintes encaminhamentos: 1). Atas aprovadas após a 78 

confirmação da leitura prévia dos membros presentes. 2). O plenário posicionou-se, 79 

unanimemente, contrário ao uso dos recursos do FUNDRHI previsto no Projeto de Lei 80 

Estadual 981-A/2015; 3). O plenário referendou a resolução ad referendum CBH-R2R 81 

nº060/2019, que autoriza a utilização do recurso previsto no projeto de Residência 82 

Técnica no projeto Escritório de Projetos. 4). Foi solicitado ao Sr. Lícius S. Freire 83 

(FIPERJ), que consulte ao CEIVAP a viabilidade de suprimir a exigência da certidão do 84 

CAUC para inscrição dos municípios no PROTRATAR; 5). Devido à falta de quórum 85 

exigido pelo regimento a discussão deste item foi transferida para a próxima reunião do 86 

plenário; 6). Foi solicitado o adiantamento da reunião da CTPIL, sendo da Secretária 87 

Executiva a responsabilidade de consultar a disponibilidade dos membros. 88 

 89 

 90 

Nova Friburgo, 1 de julho de 2019. 91 
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