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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

INSTITUCIONAL E LEGAL (CTPIL) - CBH RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e um 2 

de janeiro do ano de dois mil e vinte, no Auditório da SUPRID/INEA, localizado na 3 

Avenida Július Arp nº85, Centro – Nova Friburgo – RJ. Ao vigésimo dia do mês de 4 

janeiro de dois mil e vinte, com a presença de 5 membros da Câmara Técnica 5 

Permanente Institucional e Legal (CTPIL) do CBH Rio Dois Rios e 7 convidados 6 

(conforme relação de presença no final desta ata), teve início a reunião com a seguinte 7 

ordem do dia: 1 - Aprovação da ata da 4ª ROCT (15/10/2019); 2 - Atualização do Plano 8 

de Aplicação Plurianual do CBH-R2R; 3 - Andamento do processo de revisão do Plano 9 

de Bacia do CBH-R2R; 4 - Propostas e definições de boas práticas a serem elencadas 10 

dentro do projeto Diagnóstico e intervenção; 5 - Informes gerais. ITEM 1 - Aprovação da 11 

ata da 4ª ROCT (15/10/2019) – Ata aprovada por unanimidade dos membros presentes. 12 

ITEM 2 - Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do CBH-R2R – Após a 13 

apresentação do tema pelo coordenador da Câmara Técnica, Sr. Ocimar Alves 14 

(APROJAN), a importância do tema foi contextualizada pelo coordenador de núcleo, Sr. 15 

André Bohrer (AGEVAP-UD3). Com o amadurecimento do Comitê com as suas linhas 16 

estratégicas de trabalho, a adequação do PAP de acordo com as linhas de frente de 17 

ação (“Diagnóstico e Intervenção” “Escritório de Projetos”, “Educação Ambiental” e 18 

“Saneamento”), são de mera importância, principalmente para a facilitação do 19 

entendimento do PAP pelos próprios membros e da sociedade. O Sr. Ocimar Alves 20 

afirmou que, para ele, o entendimento do PAP é realmente confuso com a sua estrutura 21 

atual e a atualização e modificação do mesmo seria melhor tanto para ele quanto para 22 

os outros membros. Logo após, foi apresentado pela especialista em Recursos Hídricos, 23 

Sra. Natalia Ribeiro, como tem funcionado o PAP e a sugestão da nova organização do 24 

mesmo. Após um debate entre os membros presentes sobre a importância significativa 25 

da atualização do PAP, foi autorizado unanimemente a atualização do Plano de 26 

Aplicação. ITEM 3 - Andamento do processo de revisão do Plano de Bacia do CBH-27 

R2R – O coordenador da Câmara Técnica, Sr. Ocimar Alves (APROJAN), junto ao 28 

Coordenador de núcleo, Sr. André Bohrer (AGEVAP – UD3), apresentaram o tema, 29 

explicando o atual Plano de Bacia do CBH-R2R, que é um recorte do Plano de Bacia do 30 

Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) que foi feito em 2007. A revisão do Plano de Bacia do Rio 31 

Dois Rios é necessária pois as escalas das regiões hídricas do Comitê Rios Dois Rios 32 

não estão corretas e não trazem a realidade da região para que o Comitê consiga aplicar 33 

seus recursos para a melhoria hídrica nos municípios. O grupo de revisão do CBH-R2R 34 

recebeu o primeiro material a ser avaliado, que são mapas da região, e o grupo analisou 35 

vários pontos em que podem ser melhorados. A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP – UD3) 36 

apresentou os pontos a serem modificados no Plano de Bacia do Rio Dois Rios, pois o 37 

estudo apresentado no momento teve como base, dados com escalas equivocadas e 38 

possuindo lacunas nas informações. A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP – UD3) também 39 

mostrou que todos os documentos podem ser acessados no SIGA CEIVAP e o 40 

informativo do Rio Dois, que foi encaminhado por e-mail aos membros, com o passo a 41 

passo para acessar o portal. Após um debate sobre os dados hídricos da região, as 42 

sugestões dos pontos que podem ser melhorados no projeto de estudo do Plano de 43 

Bacia do Rio Dois Rios foram repassadas a empresa, e os membros do Comitê esperam 44 
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que as informações equivocadas sejam consertadas na apresentação do primeiro 45 

relatório do Plano de Bacia. A apresentação do primeiro relatório do Plano de Bacia do 46 

Rio Dois Rios acontecerá no dia 19 de fevereiro, pela empresa que está realizando os 47 

estudos (Profill Engenharia e Ambiente S.A.) e o Sr. André Bohrer (AGEVAP – UD3) 48 

enfatizou a importância da participação dos membros do Comitê e da população neste 49 

seminário. O encontro possui o objetivo também de alinhar os temas de interesse e 50 

prioridades do CBH-R2R a empresa que está realizando o projeto. Ficou deliberado da 51 

Secretaria Executiva (AGEVAP – UD3) encaminhar aos membros do comitê a 52 

convocatória do Seminário junto ao material prévio da apresentação da Profill 53 

Engenharia e Ambiente S.A., para que previamente os membros consigam diagnosticar 54 

possíveis erros e levantar debates no seminário. ITEM 4 - Propostas e definições de 55 

boas práticas a serem elencadas dentro do projeto Diagnóstico e intervenção – O 56 

Coordenador de núcleo, Sr. André Bohrer (AGEVAP – UD3), contextualizou o tema a ser 57 

discutido e enfatizou a importância dos membros presentes para definir as boas práticas 58 

para as intervenções nas AIPM’s da região. A Especialista em Recursos Hídricos, Sra. 59 

Natalia Ribeiro (AGEVAP – UD3), apresentou as propostas das boas práticas 60 

demonstrativas estudadas pela Secretaria Executiva junto aos técnicos da região. Após 61 

a apresentação foi levantado um debate entre os presentes sobre quais as melhores 62 

maneiras e quais as melhores práticas para serem utilizadas na realidade de cada AIPM 63 

da região. O diretor-presidente, Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) apresentou algumas 64 

ideias de boas práticas propostas pelo grupo da FIPERJ na aquicultura, aquaponia e 65 

também da fertirrigação na região. As boas práticas foram definidas e ficou definido que 66 

as informações seriam compiladas e o projeto encaminhado à diretoria para aprovação. 67 

ITEM 5 - Informes gerais – A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP – UD3) informou a todos 68 

sobre os cursos do Programa de Capacitação Técnica, com o primeiro módulo previsto 69 

para começar 9 de março de 2020, tendo Douglas L. Figueiredo e Pedro Higgins como 70 

instrutores deste módulo. O Coordenador de Núcleo, Sr. André Bohrer (AGEVAP – UD3) 71 

pediu desculpas ao Coordenador da Câmara Técnica por não ter café e lanche para a 72 

reunião, pois o diretor-administrativo da AGEVAP cancelou o uso do recurso no mês de 73 

janeiro, e o diretor-presidente do CBH-R2R, Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) solicitou à 74 

AGEVAP explicações e providências imediatas sobre o assunto. Nada mais havendo a 75 

tratar, foi lavrada por mim, Gabriela Silva de Andrade (Estagiária – UD3), a presente ata. 76 

Esta reunião gerou os seguintes encaminhamentos: 1) Ata aprovada por unanimidade, 77 

sem ressalva. 2) A Câmara Técnica encaminhou a apresentação da planilha do novo 78 

PAP à diretoria nos moldes do entendimento apontado, com exemplificação e 79 

agrupamento das linhas dos projetos executivos. Para depois ser encaminhado a 80 

aprovação a plenária. 3) Deliberado da Secretaria Executiva (AGEVAP – UD3) 81 

encaminhar aos membros do comitê a convocatória do Seminário junto ao material 82 

prévio da apresentação. 4) Deliberado o encaminhamento do projeto atualizado, com as 83 

boas práticas definidas, à diretoria. 5) Solicitado a Secretaria Executiva que entre em 84 

contato com a sede da AGEVAP para que o problema sobre o bloqueio do recurso para 85 

a compra do café e lanche das reuniões seja solucionado.  86 
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Nova Friburgo, 21 de janeiro de 2020. 88 
 89 
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