
Ata a ser aprovada em próxima Reunião da CTPIL

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTPIL DO COMITÊ DE BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada em conjunto com o Diretório Colegiado
no dia onze de setembro do ano dois mil e vinte, através de videoconferência entre os
participantes (Reunião Não Presencial). Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e
vinte, com a presença de seis membros da CTPIL, três membros do Diretório Colegiado
do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios e quatro membros do escritório local, teve
início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. Licius Freire
(FIPERJ), com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 1ª RECT (21/01/20); 2)
Atualizações sobre: SES - Protratar - BNDES; 3) Capacitação Técnica R2R
(readequação); 4) Apresentação da Pauta da Revista 4 Águas; 5) Elaboração da pauta da
45ª ROP (22/09/20) e 6) Informes gerais. O Sr. Lícius Freire deu início da reunião e
prosseguimento à ordem do dia: ITEM 1 – Aprovação da ata da 1ª RECT (21/01/20) –
Após a confirmação de leitura prévia dos presentes e nenhuma objeção, a ata foi
aprovada. ITEM 2 - Atualizações sobre: SES - Protratar - BNDES - O Sr. André Bohrer
(Agevap UD3) deu prosseguimento ao ponto de pauta, esclarecendo sobre o resultado do
edital e a respectiva resolução, a ser apresentada para apreciação do Diretório e
encaminhamento para aprovação do Plenário. Informou ainda sobre o andamento da
elaboração dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário nas últimas três
localidades hieraquizadas pelos editais anteriores (Res. CBH-R2R nº 45). Antes do Sr.
André seguir, o Sr. Lícius Freire recapitulou o que foi apresentado e fez a conexão entre
a elaboração dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário com o aporte de recursos
para realização das respectivas obras de saneamento, oportunizadas por editais como o
PROTRATAR, do CEIVAP. O Sr. André então informou sobre o andamento dos trâmites
para a execução dos projetos de SES em Santa Maria Madalena, contemplada na edição
anterior do PROTRATAR e informou sobre a inscrição do município de Trajano de Moraes
na mais recente e terceira edição do referido edital. Por fim, contextualizou algumas
discussões recentes e decorrentes da aprovação do novo Marco Legal do Saneamento,
consultando o Diretório sobre a possibilidade de agendar uma reunião do Comitê com a
representação do BNDES que já está articulando diretamente com os municípios. O Sr.
Licius complementou a fala do Sr. André e outros membros presentes se manifestaram a
favor da aproximação do Comitê a fim de trazer transparência e clareza sobre o assunto.
Após manifestação dos presentes, representando o Diretório e a CTPIL, ficou como
encaminhamento à secretaria executiva o contato com a representação do BNDES na
intenção de um evento de instrução aos membros e gestores dos minicípios da bacia do
rio Dois Rios. ITEM 3 - Capacitação Técnica R2R (readequação) - Foi informado pelo
Sr. André Bohrer a necessidade de readequação do programa de capacitação de
Capacitação Técnica do CBH-R2R, em decorrencia dos impactos do isolamento social
imposto pela pandemia do coronavirus. O Sr. Lícius recomendou à secretraria executiva
prosseguir com a adaptação do programa à modalidade de educação à distância. ITEM4 - Apresentação da Pauta da Revista 4 Águas – O Sr. André Bohrer (Agevap UD3)
projetou a estrutura de conteúdo da próxima edição da Revista Quatro Águas, proposta
pela equipe de comunicação da Agevap e complementada pela secretaria executiva do
CBH-R2R. Os membros presentes aprovaram a pauta proposta no documento,
recomendando prosseguir com a sua publicação. ITEM 5 - Elaboração da pauta da 45ªROP (22/09/20) - O Sr. André Bohrer apresentou a proposta de pauta elaborada pela
secretaria executiva e destacou a inclusão da composição da comissão eleitoral para
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atendimento ao edital do novo processo eleitoral do CBH Rio Dois Rios. Foram acolhidas
as sugestões e aberto o período de uma semana para contribuições dos membros por
meio virtual. ITEM 5 - Informes gerais - O Sr. Lícius informou sua participação como
representante da FIPERJ no grupo de trabalho de edução ambiental do CEIVAP e que irá
manter o CBH Rio Dois Rios informado sobre os trabalhos na refirida instância do CEIVAP.
O Sr. André informou sobre: o andamento da revisão do Plano de Bacia do rio Paraíba do
Sul e a provisão de futuros seminários junto ao Comitê; sobre os avanços do projeto
Diagnostico e Intervenção com a contratação do profissional de georeferenciamento, com
a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a EMATER-RJ e o início da parceria
do Comitê com a Embrapa Solos. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião.
Esta ata foi lavrada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3) e gerou os seguintesencaminhamentos: 1) O contato com a representação do BNDES na intenção de um
evento de instrução aos membros e gestores dos minicípios da bacia do rio Dois Rios; 2)
A adaptação do programa de capacitação do cBH-R2R à modalidade de educação à
distância. 3) Aprovação da pauta da revista Quatro Águas; 4) Aprovadação da sugestão
de pauta para a pŕoxima reunião do Plenário, aberta à contribuição virtual dos membros.

Nova Friburgo, 11 de setembro de 2020.

Lícius de Sá FreireDiretor Presidente do CBH Rio Dois Rios
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