
Ata aprovada na 47ª Reunião Ordinária de Plenário (21/09/2021) 

 

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO DOIS 
RIOS), realizado no dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 
através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos vinte e 
dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com a presença de vinte e um 
representantes de membros, duas convidadas e três colaboradores da secretaria 
executiva (conforme relação de presença no final desta ata), teve início a reunião presidida 
pelo Diretor Presidente Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan), que deu prosseguimento ao ponto 
de pauta. Em seguida, solicitou à secretaria executiva a apresentação da ordem do dia: 
Aprovação das atas da 45ª ROP (23/02/21) e 17ª REP (04/03/21); 2) Composição da 
Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal - CTPIL; 3) Grupo de Acompanhamento 
do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul e Grupo de Acompanhamento 
do Contrato de Gestão 01/2010; 4) Aprovação das Resoluções: 4.1) Resolução CBH-R2R 
nº 074 – Sobre a disponibilização de recursos dos CBHs em situação extrema e em 
carácter emergencial; 4.2) Resolução CBH-R2R nº 075 – Pactuação para a execução das 
ações integradas do Plano de Bacia; 5) Questionário de avaliação da Agevap pelos 
membros do CBH-R2R; 6) Informes; 6.1) Programa Mananciais; 6.2) Protratar; 6.3) 
Projetos de SES; 6.4)Concurso de Curtas do CBH-R2R;ITEM 1 – Aprovação das Atas da 
45ª ROP (23/02/21) e 17ª REP (04/03/21) – Atas aprovadas por unanimidade, após 
confirmação de leitura prévia pelos membros presentes e nenhuma manifestação de 
rejeição ou de necessidade de correção. ITEM 2 - Composição da Câmara Técnica 
Permanente Institucional e Legal - CTPIL – Sr. Ocimar Teixeira prosseguiu com o ponto 
de pauta e o Sr. André Bohrer (Agevap UD3) fez uma breve contextualização acerca do 
funcionamento e atribuições da CTPIL. Após a definição dos mediadores para composição 
por segmentos, apresentou a seguinte estrutura: Usuários: 1) Faz. Soledade; 2) CEDAE; 
3) Beer Alliance; 4) Lafarge-Holcim ou FIRJAN; Poder Público: 1) FIPERJ; 2) Prefeitura 
Municipal de Nova Friburgo 3) Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes 4) Emater; 5) 
INEA(convidada); Sociedade Civil: 1) ACIANF; 2) ACAMPAR 3) CECNA 4) MBH Ribeirão 
dos Passos e 5) AEANF (convidada). ITEM 3 - Grupos de acompanhamento do Plano 
Integrado de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul e Grupo de Acompanhamento do 
Contrato de Gestão 01/2010 - Apresentação do ponto pelo Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan) 
e Sr. André Bohrer (Agevap UD3), relatou rapidamente a atual composição dos grupos 
GA do Plano Integrado e do GA do CG 01/2010 e as vantagens da proposta de fusão dos 
mesmos. Os membros presentes manifestaram apoio a proposta, e o Grupo de 
Acompanhamento do Plano de Bacia e do CG 01-010 ficou com a seguinte composição: 
Sr. Lícius de Sá Freire (PP), Sr. Vicente Bastos Ribeiro (USU) e Sr. Valbert Schott (SC). 
Item 4 - Aprovação das Resoluções: 4.1) Resolução CBH-R2R nº 074 – Sobre a 
disponibilização de recursos dos CBHs em situação extrema e em carácter emergencial; 
O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) – contextualizou brevemente quanto a situação atual 
da sede Agevap e como faz-se necessário a aprovação da resolução CBH-R2R nº 074 – 
que trata justamente da autorização de recursos financeiros em casos de extrema 
urgências para arcar com custeio das delegatárias. Vale ressaltar que os recursos são 
retirados das linhas de projetos de maneira provisória, até que os repasses do CG 01/2010 
sejam efetivados. Ressaltou ainda que em anos anteriores o mecanismo foi utilizado e 
obtiveram êxito. Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan) se manifestou favorável à aprovação da 
resolução, a fim de não penalizar as atividades e garantir o bom funcionamento acerca do 
Comitê Rio Dois Rios. O Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) corroborou a importância da 
aprovação. Os membros presentes deram anuência quanto a resolução. 4.2) Resolução 
CBH-R2R nº 075 – Pactuação para a execução das ações integradas do Plano de Bacia; 
O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) ressaltou a Ata a ser aprovada na próxima reunião do 
Plenário importância da resolução que visa o apoio, a pactuação de compromisso de 
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execução do PIRH (Plano Integrado de Recursos Hídricos), no âmbito da bacia 
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Sem nenhuma oposição os membros deram anuência 
quanto a resolução. ITEM 5 - Questionário de avaliação da Agevap pelos membros do 
CBHR2R – Os Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan) deu prosseguimento ao ponto de pauta e 
mobilizou a participação dos membros na realização do questionário. O Sr. André Bohrer 
(Agevap UD3), descreveu quanto a necessidade do preenchimento do questionário de 
avaliação dos membros que é uma ferramenta imprescindível para mensuração do 
reconhecimento social dos serviços prestados pela delegatária e trata-se de uma das 
metas do Contrato de Gestão 01-010. O Sr. Ramon Porto (Agevap UD3) informou quanto 
a disponibilização virtual e prazo de 15 dias com o formulário disponível online. ITEM 6 – 
Informes: Informe do Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan) sobre o andamento e as expectativas 
do Prisma Barracão dos Mendes; Sra. Renata Heizer (Trajano de Moraes) informou sobre 
a aprovação do projeto de SES de Trajano de Moraes no Protratar IV. O Sr. André Bohrer 
(Agevap UD3) complementou sobre o mesmo tema, da aprovação do projeto de São 
Fidélis também no Protratar-Ceivap. O Sr. André informou a proximidade do prazo para o 
recebimento de inscrições para o Concurso de Curtas, dia 30/06/21 e sobre a mudança 
no cargo de gerência sobre o CG 01/010 no âmbito interno da Agevap, passando da Sra. 
Tatiana Ferraz (Agevap sede) para a Sra. Juliana Fernandes (Agevap sede). O Sr. Paulo 
Araújo (Prefeitura Mun. Cordeiro) colocou algumas dúvidas sobre o momento de transição 
nas concessões públicas decorrentes do leilão da CEDAE e o Sr. André Bohrer esclareceu 
alguns pontos sobre a participação dos municípios no Protratar. Também foi registrada a 
ausência dos representantes membros da REDEC/Defesa Civil Sr. Silvia e Sr. Bruno 
devido a um conflito de agenda envolvendo outro evento da Defesa Civil na região. Sem 
mais a tratar, foi encerrada a reunião e posteriormente lavrada por mim, Maria Vianna 
(Agevap UD3), a presente ata. Esta reunião gerou os seguintes encaminhamentos: 
Aprovada as ata da 17ª REP (04/03/2021); Aprovada a ata 45º ROP (23/02/2021), 
Aprovada a Resolução CBH-R2R n° 074/2021 (Sobre a disponibilização de recursos dos 
CBHs em situação extrema e em carácter emergencial), Aprovada a Resolução CBH-R2R 
n° 075/2021 (Pactuação para a execução das ações integradas do Plano de Bacia); 
Aprovada a fusão dos Grupos de Acompanhamento do Contrato de Gestão 01-010 como 
o Grupo de Acompanhamento do Plano de Bacia. Criando assim o Grupo de 
Acompanhamento do CG-01-010 e Plano de Bacia.  
 
 
 
 
 
Nova Friburgo, 22 de junho de 2021.  
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Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH - Rio Dois Rios 
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Membros  
 
 
Marcelo Aranda (ACAMPAR-RJ); Paulo Roberto de Araújo (Prefeitura Mun. de Cordeiro); 
Licius de Sá Freire (FIPERJ); Deborah Meo Gomes de Bragança (Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Buracada dos Gomes); Douglas Leite 
Figueira (Prefeitura Municipal de Nova Friburgo); Ocimar Alves Teixeira (APROJAN); 
Renata Fraga Heizer (Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes); Marcelo da Silva Pereira 
(Prefeitura Mun. de Nova Friburgo); Aline Quintanilha (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); Alexander Saraiva (Prefeitura Mun. de Cantagalo); 
Johny Huertas (IPRJ/UERJ); Percio Portz (CONRURAL); Regina Bergamo (Prefeitura 
Mun. de Bom Jardim); Mayna Coutinho Moraes (CEDAE); Alessandra Assunção 
(SUPRID/Inea); Gerson Yunes (Emater-RJ); Marcelo Mello (Prefeitura Mun. de Duas 
Barras); Vicente Bastos Ribeiro (Fazenda Soledade);  
 
 

Convidados  
 
 
Silvania Pereira; Neila (UENF);  
 
 

Secretaria Executiva  
 
André Bohrer Marques (AGEVAP - UD3); Ramon Porto (AGEVAP – UD3); Maria Marcella 
Vianna ( AGEVAP – UD3) 
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