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ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO 
DOIS RIOS), realizado no dia primeiro de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 
através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Ao 
primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, com a presença de 
quatorze membros e quatro colaboradores da secretaria executiva (conforme relação de 
presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pela Diretora Vice-presidente 
Sra. Alessandra Assunção (Inea), por conta da ausência justificada do Diretor Presidente 
Sr. Ocimar Teixeira (APROJAN). Dando prosseguimento, foi solicitado ao Diretor 
Secretário Sr. Lícius Freire (FIPERJ) a condução da reunião junto à secretaria executiva. 
Ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 47ª ROP (22/06/21); 2) Resolução do calendário 
anual de reuniões - Agenda CBH-R2R 2022; 3) Revisão do Regimento Interno – RI; 4) 
Previsão de ações para 2022; 5) Ajustes no plano de trabalho do Plano de Comunicação 
do CBH-R2R; 6) Informes temáticos; e 7) Informes gerais. ITEM 1 – Aprovação da Ata 
da 47ª ROP (22/06/21) – 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 Resolução CBH-R2R n°077, que 
dispõe sobre calendário anual de reuniões - Agenda CBH-R2R 2022 – O Sr. André 
Bohrer (Agevap UD3) fez a apresentação da minuta da resolução com o planejamento 
de datas para as reuniões ordinárias do CBH-R2R no ano de 2022. Com a verificação da 
agenda de alguns membros, foi solicitado alterar para as quartas-feiras os dias de 
reuniões, antes previstos para as terças-feiras, com exceção dos dias 3 de novembro 
(permanecerá quarta-feira) e 22 de setembro (quinta-feira). A resolução foi então 
aprovada.  ITEM 3 - Revisão do Regimento Interno – O Sr. André Bohrer 
contextualizou o ponto de pauta e informou que a secretaria executiva está elaborando 
um documento para subsidiar a revisão do regimento interno. Foram destacados alguns 
pontos sensíveis do regimento atual, vigente desde o ano de 2013. O Sr. André Bohrer 
também chamou atenção para a necessidade do quórum para a reunião de plenário que 
aprovará o novo regimento interno, prevista para o início de 2022. ITEM 4 - Previsão de 
ações para 2022 – A especialista Sra. Natalia Ribeiro (Agevap UD3) fez a 
apresentação, compartilhada em tela com os presentes. Descrevendo as ações 
previstas no Manual de Operações – MOP do Plano de Bacia do CBH Rio Dois Rios, a 
Sra. Natalia Ribeiro foi pontuando a continuidade de ações e a previsão de início de 
novas atividades, entre elas: a retomada do programa de Capacitação Técnica, a 
revisão do Regimento Interno, revisão do Plano de Aplicação Plurianual de 
investimentos – PAP, revisão do projeto Diagnóstico e Intervenção, a realização do 
Fórum da Juventude e de uma segunda edição do Concurso de Curtas do CBH Rio Dois 
Rios. Encerrada a apresentação, o Sr. Valbert Schott (Águas de Nova Friburgo) propôs à 
secretaria executiva a adoção de alguma ferramenta de comunicação para permitir aos 
membros do Comitê o acompanhamento mais próximo das ações. A Sra. Natalia Ribeiro 
acolheu como pertinente e agradeceu a sugestão, dispondo-se a pensar a questão junto 
à equipe da secretaria executiva.  ITEM 5 - Ajustes no plano de trabalho do Plano de 
Comunicação do CBH-R2R - O Sr. André Bohrer chamou a atenção do Plenário para 
algumas metas do Plano de Comunicação que precisavam de ajustes, pois devido a 
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pandemia muitas das atividades foram afetadas comprometendo a articulação 
institucional necessária para a execução das metas relacionadas aos spots e podcasts. 
Outra questão apontada foi que a periodicidade do informe estava muito alta, e isso 
resultaria em informes repetidos, ou com pauta empobrecida. Tais ajustes já haviam sido 
aprovados pelo Diretório, e estavam sendo apresentados para o Plenário para a 
respectiva anuência. O Sr. André Bohrer então informou as deliberações do Diretório 
sobre essas questões, que foram alterar a periodicidade do Informativo do CBH-R2R, 
passando de mensal para trimestral e o adiamento das metas de spots e podcasts para 
iníciar a partir de 2022. Não havendo manifestações em contrário, as alterações 
aprovadas pelo Diretório foram referendadas pelo Plenário. Aproveitando o tema, foi 
apresentada ao Plenário a nova estagiária de comunicação compondo a equipe do 
escritório local da Agevap, a estudante de jornalismo Nayara Turque (Agevap UD3). 
ITEM 6 – Informes temáticos - O Sr. André Bohrer informou sobre o lançamento do 
PRISMA - Barracão dos Mendes, no âmbito do Programa Mananciais do CEIVAP. O 
evento foi transmitido online, estando a respectiva gravação disponível na plataforma de 
vídeos do Youtube; Sobre o I Concursos de Curtas, foi informada a conclusão do 
processo com sucesso, tendo sido entregues os prêmios aos vencedores. Também foi 
informado que os vídeos estarão disponíveis no canal do CBH Rio Dois Rios no 
Youtube; Sobre a participação do município de São Fidélis no PROTRATAR - Ceivap, foi 
informado que o município conseguiu ser contemplado com 15 milhões de reais para a 
execução de obras de esgotamento sanitário. Com relação ao Projeto Agente das 
Águas, desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, foi 
informado o avanço nos trâmites para o estabelecimento formal de um convênio; Foi 
também informada a realização recente de uma cerimônia para a entrega do projeto de 
sistema de esgotamento sanitário para o município de São Fidélis, e que em breve serão 
entregues os projetos para os municípios de Bom de Jardim (Banquete) e Duas Barras 
(Monnerat). Ao fim dos informes repassados pelo Sr. André Bohrer, a Sra. Alessandra 
aproveitou para informar a abertura do período de inscrições para os cursos à distância 
de capacitação em recursos hídricos, oferecidos pela Agência Nacional de Águas – 
ANA. E também falou sobre o Projeto SIAMA, programa realizado em parceria com o 
Inea e que conta com três unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais, sendo 
dois deles na região do Rio Dois Rios. Retomando a fala, o Sr. André informou sobre 
uma reunião com a concessionária Águas de Nova Friburgo que marcou o início de um 
diálogo sobre segurança hídrica no município de Nova Friburgo, buscando interfaces 
com os interesses do CBH-R2R. ITEM 7 – Informes gerais – O Sr. André Bohrer 
informou a mudança no organograma da Agevap, tendo a gerência das equipes que 
lidam com os Comitês afluentes do Paraíba do Sul (CG 01/2010) assumida pela 
especialista Sra. Raissa Guedes (Agevap). Foi anunciada a nona edição do Encontro de 
Comitês de Bacia do Estado do Rio de Janeiro – IX ECOB RJ, em andamento, sendo 
transmitida ao vivo pelo canal Fórum Fluminense de CBHs – FFCBH no Youtube. 
Também foi relatado que a secretaria executiva estabeleceu o contato com a 
superintendência da Concessionária Águas do Rio de Janeiro, para tratar sobre os 
impactos da nova concessão nos municípios hierarquizados pelo Comitê para receber 
projetos de SES. Foi também informado o andamento de discussões sobre a 
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sustentabilidade financeira do Contrato de Gestão entre a Agevap, o Inea e os CBHs 
afluentes do Rio Paraíba do Sul, que muito provavelmente trarão à tona discussões 
sobre o Preço Público Unitário – PPU aplicado ao metro cúbico de água na bacia do Rio 
Dois Rios. Por fim, foi informado que a Sra. Regina Bérgamo (Pref. Muni. de Bom 
Jardim) foi eleita Vice-presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente – ANAMMA, sendo transmitidos os votos de estima dos presentes pela 
representação alcançada. 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 aprovada; Aprovada a Resolução CBH-R2R n°077, que dispõe 
sobre calendário anual de reuniões - Agenda CBH-R2R 2022; as alterações nas metas 
do Plano de Comunicação aprovadas pelo Diretório foram referendadas pelo Plenário. 
 
 
 

Nova Friburgo, 01 de dezembro de 2021.  
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