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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia três de novembro do ano dois 
mil e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, com a presença 
de seis membros do Diretório Colegiado e cinco membros do escritório local, teve início 
a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. Ocimar Teixeira 
(APROJAN), com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 2ª ROD (17/08/21); 
2) Validação de metas do Plano de comunicação; 3) Revisão do Regimento Interno; 4) 
Orçamento Contrato de Gestão 2022; 5) Informes temáticos: Mananciais, Protratar, 
Agente das Águas, Concurso de Curtas, crise hídrica na região; e 6) Informes Gerais. 
ITEM 1 - Aprovação da ata da 2ª ROD (17/08/21) - Após confirmação da leitura prévia 
da minuta pelos presentes e a informação da secretaria executiva de nenhum destaque 
ou alterações solicitadas no texto da minuta, a ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 
– Validação de metas do Plano de comunicação – O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) 
contextualizou o ponto de pauta, destacando as alterações nas metas aprovadas na 
reunião anterior do diretório. Seguindo a leitura do documento compartilhado em tela, as 
metas do plano de atividades de comunicação para o ano de 2021 foram revisadas e 
validadas pelo diretório, acolhendo as comprovações de cumprimento apresentadas pela 
secretaria executiva. As metas do Plano de Comunicação validadas como atendidas 
pelo Diretório foram: Envio de releases regulares para a mídia; Implantação de mailing 
list dos membros do CBH-R2R; Implantação de mailing list dos contatos da mídia local; 
Atualização dos mailing list dos membros e contatos da mídia; Implementação de banco 
de imagens da RH; Atualização do banco de imagens da RH; Definição das redes 
sociais que terão mais impacto/alcance para o Comitê; Criação de lista de transmissão 
no WhatsApp; e Envio de comunicados pelo WhatsApp. ITEM 3 - Revisão do 
Regimento Interno - O Sr. André Bohrer contextualizou o ponto de pauta e apresentou 
o documento elaborado pela secretaria executiva para subsidiar a revisão do regimento 
interno. Foram destacados alguns pontos sensíveis do regimento atual, vigente desde o 
ano de 2013. O diretório solicitou o prazo de quinze dias para uma análise do 
documento, a fim de colher contribuições que serão compiladas para o fechamento de 
uma nova versão do regimento interno, a ser apresentada na próxima reunião do 
diretório. ITEM 4 - Orçamento Contrato de Gestão 2022 - O Sr. André Bohrer 
contextualizou o ponto de pauta, chamando atenção para a sinalização recente da 
Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do Inea – DISEQ quanto a 
insuficiência de recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos - CFURH para continuar mantendo o custeio do Contrato de Gestão 01/2010. O 
Sr. Lícius Freire (FIPERJ) complementou, apontando como caminhos de solução o 
aumento do percentual dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos reservado à rubrica de custeio e o aumento do valor do Preço Público Unitário – 
PPU da cobrança (atualmente em torno de R$ 0,09). Após a discussão do assunto entre 
os presentes, que levantou também outras questões pertinentes, o diretório demandou 
da secretaria executiva a simulação de valores para viabilizar o custeio do Contrato de 
Gestão sem a dependência dos recursos provenientes da CFURH e considerando o 
aumento do percentual reservado à rubrica de custeio para 10%. Também foi lembrado 
o estudo sobre o instrumento da cobrança realizado pela Agevap em 2019, que 
considerou a instituição da cobrança para o setor hidrelétrico. ITEM 5 - Informes 
temáticos: Mananciais, Protratar, Agente das Águas, Concurso de Curtas, crise 
hídrica na região – O Sr. André Bohrer informou sobre a previsão do evento de 
lançamento do PRISMA – Barracão dos Mendes, no âmbito do  
Programa Mananciais do CEIVAP; sobre a participação do município de São Fidélis no 
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PROTRATAR, foi informada uma pendência técnica e sugerida uma articulação 
específica do Comitê visando a resolução do problema; Com relação ao Projeto Agente 
das Águas, desenvolvido em parceria com  a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, foi 
informada a retomada dos trâmites para o estabelecimento formal de um convênio; 
Sobre o I Concursos de Curtas, foi informado o início da fase de entrega dos prêmios 
aos vencedores, que serão contatados para o agendamento de assinatura dos termos 
de doação; e, por fim, foi informada uma reunião com a concessionária Águas de Nova 
Friburgo para o início de um diálogo sobre segurança hídrica no município de Nova 
Friburgo. ITEM 6 – Informes gerais – Neste ponto foi informado o convite ao Comitê 
para participar de um evento online para apresentação do Projeto Nexus, possível de ser 
replicado na bacia do Rio Dois Rios. Por fim, foi informado o encerramento do período 
de estágio da Sra. Maria Marcella Viana e, portanto iminente desligamento da equipe da 
secretaria executiva. O diretório registrou elogios e agradecimento à sua participação na 
equipe, desejando também sucesso em seus novos caminhos. Sem mais assuntos a 
tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3) 
e gerou os seguintes encaminhamentos: Ata da 2ª ROCT aprovada; as metas do plano 
de atividades de comunicação para o ano de 2021 foram revisadas e validas pelo 
diretório; a secretaria executiva irá compilar uma versão do regimento interno 
considerando as contribuições do diretório; e, também, solicitar apoio da equipe da sede 
da Agevap para a simulação de novos valores da cobrança pelo uso da água na bacia 
do Rio Dois Rios.   
 
 

Nova Friburgo, 03 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Ocimar Alves Teixeira 

Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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