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

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia onze de março de dois mil e 2 

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

nº 85 - Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, 4 

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

Hidrográfica Rio Dois Rios e cinco membros da secretaria executiva (conforme relação 6 

de presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do 7 

CBH Rio Dois Rios, Sr. Licius Freire (FIPERJ), com a seguinte ordem do dia: 1) 8 

Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária do Diretório (05/11/2019); 2) 1º Seminário 9 

Regional do Plano de Bacia CBH-R2R; 3) Encaminhamentos da CTPIL: Ajuste do PAP e 10 

Apresentação do rol de boas práticas para o Projeto de Diagnóstico e Intervenção; 4) 11 

Apresentação da Solicitação FFCBH – ECOB 2020; 5) Relatos FFCBH e GT-FUNDRHI; 12 

6) Informes gerais. O Sr. Lícius Freire deu início da reunião e prosseguimento à ordem 13 

do dia: ITEM 1 - Aprovação da ata da 4º Reunião Ordinária do Diretório (05/11/2019) 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 

– 1º Seminário Regional do Plano de Bacia CBH-R2R – O Sr. André Bohrer pautou 17 

sobre o retorno da PROFIL e quanto a dinâmica da reunião, onde foi apresentado o 18 

documento de diagnóstico e prognóstico, e salientou que existem apontamentos a serem 19 

reajustados para que esta ferramenta de gestão, tenha um desempenho eficaz. Sr. 20 

Lícius de Sá Freire pontuou sobre as falhas presentes no plano e informou que o mesmo 21 

deve ser revisado com devidas alterações com relação as questões de interesse da 22 

bacia Rio Dois Rios.   ITEM 3 – Encaminhamentos da CTPIL: Ajuste do PAP e 23 

Apresentação do rol de boas práticas para o Projeto de Diagnóstico e Intervenção 24 

–  o Sr. André Bohrer salientou que são encaminhamentos já aprovados pela Câmara 25 

Técnica – CTPIL ,  em questão do PAP em vigor , em seguida a especialista de recursos 26 

hídricos Natalia Ribeiro ( AGEVAP UD3) inteirou que o PAP foi ajustado por questão 27 

contábil e as linhas foram  condensadas  unificadas, para que se tenha um entendimento 28 

mais claro dentro do PAP, com o objetivo de facilitar a operacionalidade da AGEVAP. 29 

Foi embasado um documento detalhado (fundamentos, as justificativas do movimento de 30 

ajustes) na Última reunião Câmara Técnica - CTPIL , que será texto base para nova 31 

resolução em questão.  Fazendo um adendo Sra. Natalia Ribeiro ( AGEVAP UD3 )  32 

apresentou as referências bibliográficas para levantamento do rol de boas práticas, 33 

elegíveis a atuar dentro das AIPIMS.    ITEM 4 – Apresentação da Solicitação FFCBH 34 

– ECOB 2020 – o Sr. André Bohrer comunicou que a secretaria executiva recebeu a 35 

carta do FFCBH, que é responsável pela organização do evento ECOB 2020, solicitando 36 

ajuda de recursos financeiros e informando que o comitê que recebe mais, contribuirá 37 

mais (seria proporcional aos rendimentos arrecadados). E solicitaram ao CBH-R2R um 38 

valor total de R$ 1.528,00 e a concessão de funcionário da secretaria executiva para 39 

apoio nos 2 dias de evento. A secretaria executiva sugeriu ir 2 funcionários para dar o 40 

apoio necessário. O Diretório discutiu sobre a proposta e aprovou, visto  a oportunidade 41 

de representação do CBH-R2R é fundamental e importante. ITEM 5 – Relatos FFCBH e 42 

GT-FUNDRHI – O Sr. Licius relatou sobre a dinâmica da GT FUNDHI há provisão de 43 

pagamento da última parcela para os comitês, e o CBH – GUANDU passa a receber aos 44 
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os outras UD’s. Houve uma reunião no dia 18.03.2020, com o Leonardo Lobo Pires – 45 

Subsecretário da Subsecretaria de Finanças (SUBFIN), na SEFAZ-RJ, que elaborou um 46 

projeto, que o Estado pudesse ter acesso aos recursos financeiros do fundo parado. 47 

Porém, a   partir disso a Alerj criou uma lei na qual , é confiscado 30% do valor não 48 

utilizado. O comitê Rio Dois Rios, foi convocado para que pudesse discutir e ser 49 

orientado sobre assunto. Ficou acordado em realizar uma nova reunião junto ao INEA 50 

sobre a questão. O Sr. Lícius de  Sá Freire pontuou sobre Fórum Fluminense, e frisou 51 

sobre a questão de desembolso, fazendo um adendo o Sr. André Bohrer citou sobre o 52 

desembolso para o município de Santa Maria Madalena, que evidencia positivamente o 53 

desempenho do CBH-R2R. Foi citado também, como linha de desembolso a contratação 54 

por tempo determinado de funcionários, no regime (CLT), para referidos projetos dentro 55 

dos comitês, o recurso sairá de Projetos. A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3), 56 

comunicou quanto a ideia, de se fazer um portal Geoinea, voltado para área de atuação 57 

do CBH-R2R, a fim de conter informações mais precisas e pertinentes a bacia 58 

hidrográfica do Rio Dois Rios , sendo necessária a contratação de um profissional para 59 

executar este projeto, por um período determinado. Posteriormente, a plataforma será 60 

mantida e atualizada pela sede AGEVAP. O diretório demonstrou comum acordo, quanto 61 

a contribuição que a ferramenta possa agregar ao comitê.   Foi apresentado em pauta 62 

pela Sra. Alda (Bioacqua), sobre a realização do projeto Fórum da Juventude, com o 63 

intuito de incentivar os jovens a participar dos Comitês de Bacias e foi solicitado pelo Sr. 64 

Lícius de Sá Freire todo o levantamento de um projeto à secretaria executiva, para saber 65 

a viabilidade da proposta. A Sra. Alessandra pontuou que é importante a participação de 66 

jovens, tanto da área rural quanto da área urbana. O diretório concordou    que o projeto 67 

deve ser encaminhado diretamente a Câmara Técnica – CTPIL, a fim de dar agilidade 68 

ao processo. ITEM 6 – Informes gerais – Foi entregue pela secretaria executiva aos 69 

membros do diretório um CD com Relatório de Execução CG 01/2010 – 2019 contendo 70 

informações pertinentes do CBH-R2R referente ao ano de 2019. Foi repassado informe 71 

sobre o andamento do Edital SES – sobre inscrição que continua aberta e a mobilização 72 

junto aos municípios para participação do projeto. Igualmente o PROTRATAR III- 73 

CEIVAP e fizeram levantamento para possíveis municípios elegíveis para inscrição, 74 

conforme Plano Executivo. Fora discutido sobre o Programa Curso  de Capacitação 75 

Técnica – Manejo de Bacia – Módulo I, que se encontra em andamento e com alta 76 

demanda de procura, o diretório mostrou-se satisfeito. Foi solicitado pela secretaria 77 

executiva ao Diretório, uma decisão quanto a proposta, do ex-membro do comitê Thiago 78 

Berriel (SEMAI), que solicitou o apoio na divulgação de seu evento junto ao CBH-R2R, 79 

uma Palestra R2R em conexão com a Mata Atlântica e a autorização da logotipo do 80 

CBH-R2R no rol de instituições de apoio e o diretório autorizou a solicitação de apoio, 81 

sendo uma oportunidade de promoção do Comitê Rio Dois Rios. Sem mais a tratar, foi 82 

encerrada a reunião. Esta ata foi elaborada por mim, Maria Marcella Vianna (Agevap 83 

UD3) tendo gerado os seguintes encaminhamentos: Foi aprovada a ata da 4ª ROD 84 

(05/11/2019); Foi aprovado o rol de boas práticas para o Projeto de Diagnóstico e 85 

Intervenção, elaborado pelo Escritório de Projetos e recomendado pela CTPIL; Foi 86 

aprovada a contribuição financeira do CBH-R2R solicitada pelo FFCBH para realização 87 

do próximo ECOB, assim como a participação de até 2 colaboradores da secretaria 88 
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executiva para apoio durante o evento; foi solicitado à secretaria executiva elaborar uma 89 

proposta de projeto para realização do I Fórum da juventude do CBH-R2R, a ser 90 

encaminhado diretamente para análise e contribuições da CTPIL; Foi aprovado o apoio 91 

institucional ao evento da Conexão Mata Atlântica, solicitada pelo Sr. Thiago Berriel; e o 92 

fechamento da pauta da próxima reunião de Plenária ficou de ser realizado em consulta 93 

virtual ao Diretório. 94 

 95 

 96 
 97 
 98 
Nova Friburgo, 11 de março de 2020. 99 
 100 

 101 

 102 

 103 
 104 
 105 

Lícius de Sá Freire 106 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 107 

 108 
 109 

 110 
LISTA DE PRESENÇA 111 

 112 
Membros 113 
 114 

Alda Oliveira (Instituto Bioacqua); Lícius de Sá Freire (FIPERJ); Alessandra Assunção 115 

(Inea/SUPRID). Mayná Coutinho Moraes (CEDAE) 116 

Convidados 117 
 118 

André Bohrer (AGEVAP); Ramon Porto (AGEVAP); Natalia Ribeiro (AGEVAP); Gabriela 119 

Andrade (AGEVAP); Maria Marcella S Vianna (AGEVAP) 120 

 121 
 122 

Nova Friburgo, 11 de março de 2020. 123 


