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ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO 

DOIS RIOS), realizado no dia vinte e três do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 

e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos 

vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, com a presença de 

vinte e oito membros, uma convidada e seis colaboradores da secretaria executiva 

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

Diretor Presidente Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ), que fez um agradecimento especial 

ao Plenário pela gestão passada (biênio 2019-2020) e desejou sucesso à nova gestão. 

Em seguida, solicitou à secretaria executiva a apresentação da ordem do dia: 1 - 

Aprovação da Ata da 16ª REP (04/12/20); 2 - Aprovação da Ata do Fórum de Eleição – 

Biênio 2021-2022 (18/02/20); 3 - Posse dos membros da nova composição do Plenário e 

Diretório Colegiado do CBH-R2R - biênio 2020-2021;  4 - Anuência de novos membros; 

5 -  Apresentação do funcionamento do CBH-R2R; 6 - Apresentação dos projetos 

executivos do Comitê; 7 - Aprovação da Resolução CBH-R2R n° 072/2021 – “Dispõe 

sobre a institucionalização no âmbito do CBH-R2R do projeto Agente das Águas”; 8 - 

Informes Gerais; ITEM 1 – Aprovação da Ata da 16ª REP (04/12/20) –  Ata aprovada 

por unanimidade, após confirmação de leitura prévia pelos  membros presentes e 

nenhuma manifestação de rejeição ou de necessidade de correção. ITEM 2 - 

Aprovação da Ata do Fórum de Eleição – Biênio 2021-2022 (18/02/20) - Da mesma 

forma, também esta ata foi aprovada por unanimidade.  ITEM 3 – Posse dos membros 

da nova composição do Plenário e Diretório Colegiado do CBH-R2R - biênio 2020-

2021 – Antes da posse da nova composição, foi solicitada a transmissão do vídeo 

produzido pela secretaria executiva, apresentando uma retrospectiva das ações e 

projetos do Comitê executados ou iniciados no ano de 2020. Em seguida, o Sr. Lícius 

Freire deu início à passagem da gestão e posse simbólica, convidando à coordenação 

da reunião o novo Diretor Presidente, Sr. Ocimar Alves Teixeira (APROJAN). Reiterando 

seu compromisso com a gestão das águas através da oportunidade de participação 

neste colegiado, o Sr. Ocimar comunicou seu desejo de colaborar para manter o 

reconhecimento do Comitê como um espaço de construção participativa e agradeceu a 

confiança dos pares na sua capacidade de contribuir à frente da nova gestão. 

Prosseguindo, declarou a posse das novas composições do Diretório e do Plenário, 

conforme definidas no Fórum de Eleição (Biênio 2020-2021) e solicitou apoio da 

secretaria executiva na introdução dos seguintes pontos de pauta:  ITEM 4 - Anuência 

de novos membros - O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) apresentou a solicitação de 

ingresso de novo membro, após o período de inscrições no Fórum Eleitoral, informou 

que todos os documentos exigidos no Edital de eleição já foram entregues pela 

instituição: a  participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural no 

Estado do Rio de Janeiro – Emater-Rio, através da representação pelo Sr. Gerson 

Yunes obteve manifestação favorável do Plenário, o ingresso da Emater-Rio foi 

aprovado, que passou a ocupar a suplência da segunda vaga destinada ao segmento do 

Poder Público, até então ociosa. ITEM 5 - Apresentação do funcionamento do CBH-

R2R - O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) fez a apresentação sobre o funcionamento 

geral do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, em especial no âmbito de atuação do 

CBH Rio Dois Rios, com o objetivo de informar e instruir os novos membros. ITEM 6 - 
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Apresentação dos projetos executivos do Comitê - A Sra. Natalia Ribeiro (Agevap 

UD3) fez uma breve apresentação das linhas de atuação e projetos do CBH-R2R, 

resumidas em cinco frentes: Proteção e Conservação de Mananciais (Projeto 

Diagnóstico e Intervenção), Educação Ambiental (Projeto Agente das Águas), Escritório 

de Projetos, Esgotamento Sanitário (Edital de Sistemas de Esgotamento Sanitário – 

SES, Edital de SES-Sistemas Isolados e Contrapartidas para obras de SES) e Ações do 

Diretório. Informou, ainda, sobre o status geral das ações, das parcerias estabelecidas e 

também da aplicação de recursos nas diferentes ações e projetos do Comitê. Após o 

esclarecimento de algumas questões técnicas colocadas pelo Plenário ao fim da 

apresentação, foi dado prosseguimento à pauta de discussão: ITEM 7 - Aprovação da 

Resolução CBH-R2R n° 072/2021 - O Sr. André Bohrer contextualizou a necessidade 

da deliberação formal do CBH-R2R para a devida aplicação de recursos no projeto de 

monitoramento participativo “aGente das Águas”, institucionalizando-o através da 

Resolução CBH-R2R nº 072/2021, em caráter permanente e desenvolvido de forma 

integrada com o Projeto Diagnóstico e Intervenção (Resolução CBH-R2R n°066/2020). 

Após a revisão do Plenário sobre o texto da Resolução e seu anexo (texto da íntegra do 

projeto), a mesma foi aprovada pelos presentes.  8 - Informes Gerais: Foi anunciado e 

devidamente contextualizado pelo Sr. André Bohrer (Agevap UD3) e pela Sra. Natalia 

Ribeiro, o 3º Seminário do Plano de Bacia do CBH-R2R, agendado para o dia 

04/03/2021. Foi lembrado que o objetivo do seminário seria apresentar a consolidação 

do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios, integrado ao Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e acolhendo as contribuições dos membros do Grupo 

de Acompanhamento – GT-Plano ao longo do seu processo de elaboração junto ao 

CBH-R2R. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião e posteriormente lavrada por mim, 

Ramon Porto (Agevap UD3), a presente ata. Esta reunião gerou os seguintes 

encaminhamentos: Aprovada a ata da 16ª REP (04/12/2020); Aprovada a ata do Fórum 

de Eleição – Biênio 2021-2022 (18/02/20), Aprovada a Resolução CBH-R2R n° 072/2021 

(Projeto Agente das Águas).   

 
Nova Friburgo, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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Marcelo Aranda (ACAMPAR-RJ); Paulo Roberto de Araújo (Prefeitura Mun. de 
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