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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e seis de abril do ano dois 
mil e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte um, com a presença 
de seis membros do Diretório Colegiado e quatro 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) Participação de municípios da RH-VII no 
PROTRATAR 2021; 2) Discussão sobre assinatura de plataforma online de reuniões; 3) 
Reunião dos CBH com representantes e secretário da SEAS-RJ (29/04/21); e 4) 
Informes gerais. ITEM 1 - Participação de municípios da RH-VII no PROTRATAR 
2021 - O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) contextualizou brevemente, quanto ao 
andamento de viabilidade de participação dos municípios de Trajano de Moraes e São 
Fidélis no Edital do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR IV, 
do CEIVAP. Sucintamente, relembrou o êxito e os desdobramentos da participação do 
município de Santa Maria Madalena na edição anterior do PROTRATAR.  O Sr. Lícius 
de Sá Freire (FIPERJ) sugeriu ao diretório a destinação de R$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais) para atender a solicitação de contrapartida financeira do município 
de Trajano de Moraes e o restante dos recursos disponíveis nesta linha no Plano de 
Aplicação Plurianual de investimento – PAP 2021-2022 (na ordem de um milhão de 
reais), para atender a solicitação de contrapartida do município de São Fidélis. Os 
membros presentes se manifestaram a favor a proposta do Sr. Lícius de Sá Freire 
(FIPERJ), definindo-a como encaminhamento. ITEM 2 - Discussão sobre assinatura 
de plataforma online de reuniões - Sr. André Bohrer (Agevap UD3) apresentou os 
pontos para a discussão do assunto, com relação à plataforma para realização das 
videoconferências do CBH-R2R. Atualmente a plataforma utilizada é o Microsoft Teams, 
pacote de serviços adquirido pela Agevap. A secretaria executiva informou que o mesmo 
atende as necessidades básicas para o desempenho das reuniões, porém, o aplicativo 
instabilidade principalmente com relação ao acesso dos recursos pelos membros nas 
reuniões. O Sr. André Bohrer informou que outros comitês solicitaram à Agevap a troca 
do Teams pelo Google Meet, que apresenta uma melhor performance no atendimento às 
demandas das videoconferências dos CBH's. Foi informado o custo para a assinatura 
anual do serviço, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O Sr. André Bohrer 
(Agevap UD3) inteirou que há recurso disponível para aquisição e sugeriu ser retirado da 
linha de Ações da Diretoria. Os membros presentes deram anuência à proposta. ITEM 3 
- Reunião dos CBH com representantes e secretário da SEAS-RJ (29/04/21) - Sr. 
André Bohrer (Agevap UD3) informou aos membros sobre a nova data da próxima                                                 
reunião promovida pela Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS-RJ, com o 
intuito de proximidade dos representantes dos comitês de bacias e o novo secretário Sr. 
Tiago Pampulha. O Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) considerou a reunião uma ocasião 
oportuna para novas articulações do Comitê Rios Dois Rios. O Sr. Ocimar Teixeira 
(Aprojan) reforçou a importância de fortalecer as relações para o alcance dos objetivos 
do Comitê. ITEM 4 - Informes Gerais – O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) informou aos 
membros sobre algumas das últimas atividades do Comitê com o apoio da secretaria 
executiva, acontecimentos no incluindo a atividade de campo em conjunto com a 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - 
EMATER-RIO, de reconhecimento da microbacia do Barracão dos Mendes, no âmbito 
do Programa Integrado de Microbacias – PRISMA, entre as ações do Programa de 
Mananciais do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul – CEIVAP. 
O Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan), complementou com o quanto são fundamentais essas 
visitas, a fim de acompanhar de perto o desenvolvimento dos projetos e que há grande 
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expectativa por parte dos agricultores, moradores da região. Dando prosseguimento o 
Sr. André Bohrer (Agevap UD3) informou que o Grupo de Trabalho de Articulação 
Institucional – GTAI do CEIVAP solicitou ao CBH-R2R uma planilha composta com as 
ações presentes no Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH. O documento está 
sendo elaborado pela secretaria executiva e após sua finalização será encaminhado 
para revisão. Informou ainda que o grupo de acompanhamento do Plano de Bacia do 
CBH Rio Dois Rios recebeu o Manual de Operações do Plano – MOP, o qual já está 
sendo revisado. Por fim, os membros do Diretório se comprometeram a contribuir na 
redação do texto, via aplicativo de comunicação instantânea, em interação direta com a 
secretaria executiva. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi 
lavrada por mim, Mª Marcella (Agevap UD3) e gerou os seguintes encaminhamentos: 
Aprovados os valores de contrapartida para participação dos municípios de Trajano de 
Moraes e São Fidélis no PROTRATAR IV; Autorizada a assinatura anual do serviço de 
videoconferências Google Meet.  
 
 
Nova Friburgo, 26 de abril de 2021. 
 

 

 

 

 
Ocimar Alves Teixeira 

Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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Membros 

 

Alessandra Assunção (Inea/SUPRID); Lícius de Sá Freire (FIPERJ); Mayná Coutinho 
(CEDAE); Ocimar Teixeira (APROJAN); Percio Portz (CONRURAL) e Vicente Bastos ( 
Fazenda Soledade). 
 
 
Membros da Secretaria Executiva 

 

André Bohrer (Agevap UD3); Gabriela Silva (Agevap UD3); Mª Marcella Vianna (Agevap 
UD3); e Ramon Porto (Agevap UD3). 


