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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH 

RIO DOIS RIOS), realizado no dia quatro de março do ano de dois mil e vinte e um, 

através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos quatro dias 

do mês de março do ano de dois mil e vinte um, com a presença de vinte e sete 

membros, doze convidados e cinco colaboradores da secretaria executiva (conforme 

relação de presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pelo Diretor 

Presidente Sr. Ocimar Alves Teixeira (APROJAN), com a seguinte ordem do dia: 1 - 

Aprovação da Consolidação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios; 

Pauta única – Aprovação da Consolidação do Plano de Bacia da Região 

Hidrográfica do Rio Dois Rios – Devido esta reunião ter ocorrido imediatamente após 

o seminário de apresentação do Plano de Bacia consolidado pela empresa PROFILL, os 

membros do plenário já haviam tomado ciência do escopo do documento e também 

esclarecido suas dúvidas. Após as palavras iniciais do Diretor Presidente, o Sr. Carlos 

Bortoli (PROFILL) foi convidado a fazer suas considerações sobre o processo de 

desenvolvimento do Plano. O Sr. Carlos destacou a solidez no aspecto técnico e a 

disposição colaborativa do CBH-R2R ao longo das etapas de elaboração do Plano, em 

especial dos membros do grupo de acompanhamento - GT-Plano. O Sr. Ocimar retomou 

a palavra, chamando a atenção para o dinamismo da realidade vivenciada na bacia 

hidrográfica, à qual o Plano tenta capturar com a máxima fidelidade para a determinação 

de objetivos e seu alcance pelo Comitê e toda a sociedade que, por isso, precisa estar 

atenta às mudanças e necessidade de adequações do mesmo ao longo do tempo. Em 

seguida, o Sr. Lícius Freire (FIPERJ) lembrou ao Plenário que a presente versão do 

Plano resultou de quatro outros produtos do projeto, etapas anteriores que foram 

apresentadas, revisadas e anuídas pelo Comitê. Por conta disso, aproveitou para 

manifestar, como membro do GT-Plano, sua recomendação para a aprovação do 

mesmo. Dando prosseguimento, o Diretor Presidente delegou à secretaria executiva a 

condução da leitura e submissão ao Plenário da Resolução CBH-R2R nº 073/2021, que 

“Aprova o Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios - RH-VII”. Após a 

consulta ao Plenário, com a manifestação favorável de 24 (vinte e quatro) e 1 (uma) 

abstenção – apurada entre os membros titulares presentes, a Resolução foi aprovada. 

Tendo sido tratado este único ponto de pauta, o Sr. Ocimar felicitou o Plenário pela 

aprovação e encaminhou à secretaria executiva o encerramento da reunião. Assim 

sendo, o Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) expressou seu agradecimento ao apoio de 

todos os envolvidos no processo de elaboração do Plano. Lembrou, ainda, ser este de 

fato o primeiro Plano de Bacia elaborado pelo CBH Rio Dois Rios, uma vez que o 

Caderno de Ações do CEIVAP - que cumpria provisoriamente a função deste importante 

instrumento - era anterior ao próprio Comitê e orientado à gestão do então Consórcio 

Intermunicipal para a Recuperação Ambiental dos Rios Bengalas, Negro, Grande e Dois 

Rios (BNG-2). Em seguida, o Sr. Jhonny Huertas (IPRJ/UERJ) manifestou ao Plenário o 

motivo de sua abstenção na aprovação da Resolução, justificada por sua participação 

ainda muito recente no Comitê, a qual avaliou sem o tempo suficiente para análise e 

posicionamento justo sobre o tema. Entre as falas finais, os representantes da Agência 

Nacional de Águas - ANA, Sr. Marcio Araújo, e da Secretaria Estadual do Ambiente - 

SEAS-RJ, Sra. Gisele Boa Sorte, manifestaram satisfação e agradecimento ao empenho 



Ata aprovada na 46ª Reunião Ordinária do Plenário (22/06/21) 

 

institucional efetivo para a bem-sucedida elaboração do Plano de Bacia do Rio Dois 

Rios. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi elaborada por mim, Ramon 

Porto (Agevap UD3), contendo o registro do seguinte encaminhamento: Aprovada a  

Resolução CBH-R2R nº 073/2021, que aprova o Plano de Bacia do CBH Rio Dois Rios. 

 
 
Nova Friburgo, 04 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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Marcelo Aranda (ACAMPAR-RJ); Licius de Sá Freire (FIPERJ); Deborah Meo Gomes de 
Bragança (Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Buracada 
dos Gomes); Guilherme Vollu (AEANF); Douglas Leite Figueira (Prefeitura Municipal de 
Nova Friburgo); Ocimar Teixeira (APROJAN); Renata Fraga Heizer (Prefeitura Mun. de 
Trajano de Moraes); Vicente Bastos Ribeiro (Fazenda Soledade); Marcelo da Silva 
Pereira (Prefeitura Mun. de Nova Friburgo); Aline Couto (Águas de Nova Friburgo); 
Valbert Schott da Silva (CECNA); Kátia Moraes (Associação de Moradores e Produtores 
Rurais da Microbacia Hidrográfica Ribeirão dos Passos); Gilmara Crespo (Lafarge-
Holcim); Alexandre Jacintho Teixeira (ACIANF); Bruno França (REDEC SERRANA II - 
SEDEC); Silvia Tuller (REDEC SERRANA II - SEDEC); Alexander Saraiva (Prefeitura 
Mun. de Cantagalo); Jhonny Huertas (IPRJ/UERJ); Percio Portz (CONRURAL); Regina 
Bergamo (Prefeitura Mun. de Bom Jardim); André Moraes de Jesus (Prefeitura Mun. de 
Bom Jardim); Pedro Paes Leme (INEA); Mayna Coutinho Moraes (CEDAE); Alessandra 
Assunção (SUPRID/Inea); Gerson Yunes (Emater-RJ); Marcelo Mello (Prefeitura Mun. 
de Duas Barras); Sérgio Paiva (Beer Alliance);  
 
 
 
Convidados 
 
Carlos Bortoli (PROFILL); Bruna Paiva (PROFILL); Gisele Boa Sorte (SEAS); Luiz 
Constantino (Inea); Glória Okamura (Inea); Lívia Soalheiro (SEAS); Marcio de Araujo 
Silva (ANA); Moema Versiani (Inea); Fátima Casarin (via Youtube); Gaetan Serge 
Dubois (ANA); Tatiana Lopes (AGEVAP – Sede); e Raissa Guedes (AGEVAP – Sede). 
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Secretaria Executiva 
 
André Bohrer Marques (AGEVAP - UD3); Gabriela Andrade (AGEVAP - UD3); Ramon 
Porto (AGEVAP – UD3); Natalia Barbosa Ribeiro (AGEVAP - UD3); e Maria Marcella 
Vianna (AGEVAP – UD3). 
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