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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia cinco de novembro de dois mil e 2 
dezenove, no auditório da Suprid/Inea Rio Dois Rios, localizado à Av. Conselheiro Julius 3 
Arp nº 85 - Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e 4 
dezenove, com a presença de três membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia 5 
Hidrográfica Rio Dois Rios, dois convidados e quatro membros da secretaria executiva 6 
(conforme relação de presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pelo 7 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. Licius Freire (FIPERJ), com a seguinte 8 
ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária do Diretório (20/08/2019); 2) 9 
Edital de Chamamento para projetos SES/Urbano; 3) Edital de Chamamento para projetos 10 
SES/Sistemas isolados; 4) Projeto Diagnóstico e Intervenção; 5) Informações sobre o 11 
andamento do PROTRATAR II; 6) Definição de pauta da 44ª ROP (26/11/19); e 7) 12 
Informes gerais. O Sr. Lícius Freire deu início da reunião e prosseguimento à ordem do 13 
dia: ITEM 1 - Aprovação da ata da 3º Reunião Ordinária do Diretório (20/08/2019) – 14 
Foi confirmada a leitura prévia da ata e, após inclusões das observações da Sra. Alda 15 
(Bioacqua), o documento foi aprovado por unanimidade dos diretores presentes. ITEM 2 16 
– Edital de Chamamento para projetos SES/Urbano – O Sr. André Bohrer solicitou à 17 
especialista de recursos hídricos Sra. Natália Ribeiro (Agevap UD3) apresentar o tema de 18 
pauta, por tratar-se de uma frente de trabalho do Escritório de Projetos. Dando 19 
prosseguimento, a especialista pontuou sugestões da secretaria executiva, acrescidas de 20 
contribuições da Câmara Técnica – CTPIL, ao modelo de edital de chamamento para 21 
projetos de sistema de esgotamento sanitário - SES, especialmente com relação aos 22 
critérios de seleção dos municípios. O Diretório recebeu bem as sugestões, apresentou 23 
suas contribuições e orientou à secretaria executiva o encaminhamento da versão a ser 24 
apresentada e avaliada pelo Plenário.  ITEM 3 – Edital de Chamamento para projetos 25 
SES/Sistemas isolados – Em seguida, a Sra. Natalia apresentou a proposta de uma nova 26 
modalidade de edital, para cobrir necessidades de saneamento em áreas dos municípios 27 
(áreas rurais ou urbanas) que não concentram população mínima ou apresentam 28 
adversidades técnicas para projetos de SES convencionais. A proposta visava atender a 29 
necessidade de orientar recursos do PAP para a linha de saneamento e contribuir para a 30 
meta de desembolso, tendo por base o “Referencial para a escolha de soluções de 31 
sistemas de esgotamento para comunidades isoladas” do Departamento de Saneamento 32 
e Ambiente – DSA da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. O Diretório recebeu 33 
bem as sugestões, apresentou suas contribuições e orientou à secretaria executiva o 34 
encaminhamento da versão a ser apresentada e avaliada pelo Plenário. Ainda na temática 35 
dos editais, a secretaria executiva apresentou ao Diretório a proposta da Agevap, 36 
inspirada na iniciativa do CBH Médio Paraíba do Sul, de que o gerenciamento dos 37 
referidos projetos seja realizado por empresa especializada (Gerenciadora de Projetos) 38 
para prover maior capacidade operacional na realização destes processos, pois 39 
atualmente há uma limitação de processos devido a sobrecarga de trabalho sobre a 40 
equipe técnica da Agevap.  ITEM 4 – Projeto Diagnóstico e Intervenção – A secretaria 41 
executiva, atendendo solicitação do Diretório de institucionalizar o projeto em andamento 42 
“Diagnóstico e Intervenção” na forma de uma resolução do CBH-R2R, apresentou o 43 
documento estruturado através da sistematização dos diversos registros referentes ao 44 
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projeto, compondo a base técnica e justificativa para aportes financeiros, tanto do comitê 45 
quanto externos. Foi informado que o documento já havia sido analisado e aprovado pela 46 
Câmara Técnica – CTPIL e, após analise prévia do Diretório, confirmada nesta reunião, 47 
obteve também a aprovação dos presentes. Por fim, o Diretório solicitou a secretaria 48 
prosseguir com o encaminhamento na forma de resolução e também que verificasse 49 
quanto à disponibilidade de recursos do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2018-2022, 50 
referente ao saldo disponível para o projeto no ano de 2019. Havendo saldo, que fosse 51 
imediatamente solicitado. ITEM 5 – Informações sobre o andamento do PROTRATAR 52 
II – A secretaria executiva informou o Diretório sobre o andamento do edital, 53 
especialmente com relação à inscrição do município de Santa Maria Madalena. O Diretório 54 
solicitou que fossem mantidos os esforços técnicos e administrativos da secretaria 55 
executiva no apoio ao referido município. Aproveitando, o Diretório ressaltou o empenho 56 
do escritório local da Agevap neste sentido, bem como da sede da Agevap, inclusive o 57 
deslocamento da especialista Raissa Guedes (Agevap) em resposta a solicitação de apoio 58 
pelo CBH-R2R. Também aproveitou a ocasião para agradecer o estreito e fundamental 59 
apoio da SUPRID/Inea cooperando com as necessidades do município para participação 60 
no edital. Em relação à algumas dúvidas levantadas pelos presentes sobre a decisão do 61 
CEIVAP de prorrogar o prazo para apresentação de licença prévia e de instalação do 62 
projeto, o Diretório solicitou a elaboração de uma carta ao CEIVAP, em apoio à 63 
manifestação do município de Santa Maria Madalena, que se sentiu prejudicado com a 64 
medida. Na mesma carta, ressaltar a importância de garantia de transparência no 65 
processo e, em outra, solicitar à Agevap a resposta das cartas do Comitê já enviadas 66 
sobre este certame. ITEM 6 – Definição de pauta da 44ª ROP (26/11/19) – Os membros 67 
presentes acordaram de virtualmente analisarem a proposta de pauta da secretaria 68 
executiva para a próxima reunião do Plenário. ITEM 7 – Informes gerais – Foi 69 
apresentado como informe a resposta da Agevap-sede à solicitação do CBH-R2R de que 70 
fosse dada prioridade a contratação de empresa para elaborar o projeto de SES da 71 
localidade de Monnerat (Duas Barras), hierarquizada pela Resolução CBH-R2R nº 72 
045/2015. Na resposta, a Agevap informou que tal medida só poderia ser tomada caso a 73 
especialista Natalia Ribeiro (Agevap UD3) assumisse a responsabilidade de gerir este 74 
processo, por já terem sido iniciados dois processos muito recentemente referentes ao 75 
mesmo edital. A justificativa foi que dar início a outro processo sobrecarregaria a 76 
capacidade de trabalho definida pela Agevap-sede para este fim. A avaliação dos 77 
presentes considerando diversas informações, dentre elas a já elevada carga de serviço 78 
para o Escritório de Projetos, o Diretório optou não aprovar a sugestão dada pela a 79 
AGEVAP. E sugere como alternativa a execução da proposta da contratação de uma 80 
gerenciadora de projetos já discutida no item 3 desta ata. Esta ação, contratação de uma 81 
empresa gerenciadora de projetos, proporcionará maior capacidade de operacionalizar os 82 
atuais processos de SES, assim como dos próximos editais. Foi também passado como 83 
informe o convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cordeiro-RJ para 84 
participação do CBH rio Dois Rios na Audiência Pública a ser realizada para discussão da 85 
crise hídrica do complexo de abastecimento Cantagalo-Cordeiro-Monerat. Sem mais a 86 
tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi elaborada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3) 87 
tendo gerado os seguintes encaminhamentos: Aprovação da ata da 3ª ROD (20/08/19); 88 
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Aprovação dos critérios de seleção e textos-base para a minuta do edital de chamamento 89 
de projetos SES/Urbanos; Aprovação dos critérios de seleção e textos-base para a minuta 90 
do edital de chamamento de projetos SES/Sistemas isolados; Solicitação à secretaria 91 
executiva de dar prosseguimento junto a sede da Agevap nos trâmites para a contratação 92 
de empresa gerenciadora de projetos; Preparar uma Resolução para aprovação em 93 
Plenário do documento base do projeto Diagnóstico e Intervenção. Solicitar imediatamente 94 
os recursos do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2018-2022 na linha do projeto 95 
Diagnóstico e Intervenção; Elaborar uma carta ao CEIVAP, em apoio à manifestação do 96 
município de Santa Maria Madalena com relação a sua participação no PROTATAR II; 97 
ressaltando a importância de garantia de transparência no processo; Elaborar carta à 98 
Agevap cobrando respostas das cartas do Comitê já enviadas sobre o certame do 99 
PROTRATAR II que ainda estejam sem resposta; Definir virtualmente a proposta de pauta 100 
para a próxima reunião do Plenário; e Aprovar a contratação de uma empresa 101 
gerenciadora de projetos para avançar nos processos de acompanhamento dos projetos 102 
SES, não só dos próximos editais, mas também deste último, em execução, que inclui o 103 
projeto para a localidade de Monnerat (Duas Barras). 104 
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