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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH
RIO DOIS RIOS), realizado no dia seis de outubro do ano de dois mil e vinte, através de
videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos seis dias do mês de
outubro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  com  a  presença  de  dezoito  membros  e  sete
convidados (conforme relação de presença no final  desta ata),  teve início  a reunião
presidida  pelo  Diretor  Presidente  Sr.  Lícius  de  Sá  Freire  (FIPERJ),  com a  seguinte
ordem do dia: 1 - Aprovação da Ata da 14ª REP (29/06/20); 2. Anuência à Resolução
BH-R2R n° 069 - “Aprova o resultado final da hierarquização das propostas inscritas no
Edital de Chamamento Público nº 06.2020 – SES”; 3 - Processo Eleitoral do CBH-R2R
Biênio 2021-2022; 4 - Informes do Diretório e CTPIL; 4.1 - Apresentação do CBH-R2R
aos candidatos da região; 4.2- Protratar; 4.3 - Crise no Sistema de Gestão Estadual de
Recursos Hídricos; 4.4 - Atualizações sobre os projetos executivos do CBH-R2R; e 5 -
Informes gerais. Após as boas vindas, Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) deu início à
ordem do dia, sugerindo como inclusão de pauta a apresentação Sra. Dhandara Lino
Soares  (Mestrando  -  IFFluminense):  ITEM  1  –  Aprovação  da  Ata  da  14a  REP
(29/06/20) –   Ata aprovada por unanimidade, após confirmação de leitura prévia pelos
membros  presentes.  ITEM 2 -  Apresentação de Proposta  de Gestão de  Sistema
Hídrico - O Sr. Lícius de Sá sugeriu inclusão em ponto de pauta em tempo, a proposta
da Sra. Maria Inês Paes Ferreira (CBH- Macaé e Das Ostras) e teve parecer positivo dos
membros presentes quanto a apresentação de trabalho acadêmico em conjunto com a
Sra. Dhandara Lino Soares (Mestrando - IFFluminense). Contextualizaram brevemente
sobre a gestão de sistemas hídricos, que têm como objetivo indicar os pontos fortes e
pontos fracos no âmbito da Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios, através de ações eficientes
para seu monitoramento, fomentando o sistema com informações precisas desde escala
local à escala global. O sistema de gestão foi empregado na Bacia Hidrográfica Macaé e
Das Ostras e em bacias vizinhas, gerando resultados positivos. O Sr. Lícius de Sá Freire
(FIPERJ)  demonstrou muito  interesse quanto a proposta  e sugeriu  encaminhar  para
discussão  dos  membros  do  Diretório  e  Câmara  Técnica.  Solicitou  ainda  que
disponibilizasse  todas  as  informações  a  todos  os  membros  do  Comitê.  ITEM  3  -
Anuência  à  Resolução  CBH-R2R:.  N°  069  -  “Aprova  o  resultado  final  da
hierarquização  das  propostas  inscritas  no  Edital  de  Chamamento  Público  nº
06.2020  –  SES”  -  O  Sr.  André  Borher  fez  uma  breve  contextualização  quanto  a
Resolução nº 069 CBH-R2R - “Aprova o resultado final da hierarquização das propostas
inscritas no Edital de Chamamento Público nº 06.2020 – SES”. Os membros presentes
deram anuência ao texto e aprovação da resolução. O Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ)
fez um adendo quanto os municípios contemplados nos editais anteriores que já estão
execução.  O  Sr.  André  Bohrer  (Agevap  UD3)  complementou,  indicando  quais  as
localidades  contempladas:  São  Fidélis,  Banquete  e  Monnerat.  ITEM  4  -  Processo
Eleitoral do CBH-R2R Biênio 2021-2022 – O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) sinalizou
a necessidade de uma comissão eleitoral,  que tem como atribuição a elaboração do
edital eleitoral, o deferimento/indeferimento dos inscritos, assim como a homologação
deste edital. O Sr. Lícius de Sá Freire se disponibilizou para representação do Poder
Público na comissão, assim como Guilherme Volú representando a Sociedade Civil e
Maynah  Coutinho  Moraes  (CEDAE)  Usuários.  Os  membros  presentes  aprovaram  a
composição da comissão conforme apresentada.  ITEM 5 - Informes do Diretório e
CTPIL;  5.1- Apresentação do CBH-R2R aos candidatos da região –  O Sr.  André
Bohrer (Agevap UD3) fez uma breve colocação quanto ao ensejo de visibilidade do CBH
Rios Dois Rios junto aos candidatos que estão pleiteando cargos públicos municipais, na
região  abrangente  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Dois  Rios,  com o objetivo  de  criar
conexões que viabilizem oportunidades ao Comitê. Foi redigida uma carta elucidando
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minimamente o funcionamento do Comitê e convidando os candidatos à participação A
mesma ficou de ser encaminhada aos membros para aprovação. 5.2- Protratar -  O Sr.
André  Bohrer  informou sobre  o  andamento  do  edital  Protratar  do  CEIVAP e  que  a
participação do município de Trajano de Moraes está em fase de exigências técnicas. O
município  teria  grandes chances de avançar  para próxima etapa,  com o objetivo de
captação/investimento de R$ 15.000.000,00. A Sra. Renata Heizer (Trajano de Moraes)
compartilhou brevemente sua visão sobre a importância do município ser comtemplado
e de como é  satisfatória  e  necessária  para  o  município  a  participação no edital.  O
processo está em andamento e gerando grandes expectativas. 5.3 - Crise no Sistema
de Gestão Estadual de Recursos Hídricos –  O Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) fez
uma breve colocação sobre  a crise,  recordando que em 2010 uma investigação do
contrato CG/INEA 03.2010 (CBH- GUANDU) e CG/INEA 01.2010 que obteve parecer
negativo do TCE e inclusive pautou discussão em outras reuniões. O INEA entrou com
recurso de instrução junto ao TCE, para que não ocorra a suspensão do contrato vigente
nos próximos meses e a paralização imediata dos repasses dos recursos financeiros às
delegatárias. Foi orientado à secretaria executiva a elaboração das cartas do Comitê
solicitando o repasse dos recursos financeiros necessários para os próximos projetos. O
Sr. LÍcius de Sá Freire (FIPERJ) informou que a Procuradora do INEA está fazendo
reuniões periódicas com os Comitês a fim de colaborar no processo. O Sr. André Bohrer
(Agevap  UD3)  arrematou  a  discussão  complementando  com  a  contextualização  do
processo.  5.4 - Atualizações sobre os projetos executivos do CBH-R2R –  A Sra.
Natalia Ribeiro (Agevap UD3) discorreu brevemente sobre o processo de atualização do
Plano de Bacia do rio Paraíba do Sul, que encontras-se em fase de grande importância,
da  definição  dos  Programas  de  Ações.  Os  programas  que  irão  apontar  as  ações
necessárias  e  a  serem  executadas  ao  longo  dos  próximos  15  anos  na  Bacia
Hidrográfica. ITEM 6 -Informe Gerais – O Sr Lícius de Sá Freire (FIPERJ) informou que
o Sr. Sildecir Ribeiro (Prefeitura Municipal de Itaocara) pleiteou uma vaga no CERHI e
que a secretaria executiva dará todo o apoio à sua candidatura. A Sra. Natalia Ribeiro
(Agevap UD3), informou que será agendado um novo seminário virtual junto a empresa
PROFIL, responsável pela elaboração do novo Plano de Bacia. Sem mais a tratar, a
reunião foi encerrada. Esta ata foi elaborada por mim, Maria Marcella (Agevap UD3),
contendo ainda o registro dos seguintes encaminhamentos: Aprovação da ata da 14ª
REP; Aprovação da Resolução CBH-R2R nº 069/2020; 3 - Encaminhado para discussão
com os membros do Diretório e Câmara Técnica, da proposta do Gestão de Sistema
Hídrico da Sra. Maria Inês Ferreira (CBH- Macaé e Das Ostras) e Dhandara Soares
(IFF); Envio pela secretaria executiva, das cartas de solicitação de repasses de recursos
referentes aos projetos do Comitê.

Nova Friburgo, 06 de outubro de 2020.

Lícius de Sá Freire
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios
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