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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezenove de agosto do ano dois 
mil e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, com a 
presença de quatro membros do Diretório Colegiado, três convidados 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 discussão da seguinte PAUTA 
ÚNICA - Apresentação de proposta de execução do programa SES do CBH-R2R – O Sr. 
Ocimar Teixeira (APROJAN), abrindo a reunião, convidou a Sra. Fernanda Scudino 
(Agevap) para introduzir o ponto de pauta. Solicitada pela Sra. Fernanda, a Sra. Juliana 
Fernandes (Agevap) compartilhou em tela a apresentação sobre o assunto. Foram 
passadas informações sobre estratégicas possíveis para o alcance do objetivo de 
atender a Lei Estadual nº 5234, que dispõe sobre a porcentagem de 70% dos recursos 
arrecadados com a cobrança sobre o setor de saneamento ser aplicado em ações de 
esgotamento no Estado do Rio de Janeiro, até o alcance do percentual de 80%. Como 
estratégia eficaz, foi citado que a elaboração de projetos de SES e a submissão desses 
projetos aos editais do PROTRATAR. Após a apresentação de algumas informações 
financeiras, foram apresentadas ao diretório duas propostas para a aplicação dos 
recursos disponíveis para a rubrica de saneamento. Com o custo estimado na ordem de 
R$ 1.700.000,00 o CBH Rio Dois Rios, contribuiria no rateio com outros CBHs, 
investindo aproximadamente R$ 527.000,00 para a entrega de 13 projetos ou, 
aproximadamente R$ 605.000,00 para a entrega de 16 projetos. A Sra. Fernanda 
defendeu que a contratação de uma empresa especializada no acompanhamento de 
projetos de SES (gerenciadora) traria mais segurança técnica e a vantagem de prover 
uma equipe especificamente dedicada aos projetos do tipo, permitindo alocação da força 
de trabalho atual da Agevap para outras funções. Em sua fala, o Sr. Lícius Freire 
(FIPERJ), solicitou o registro de agradecimento à especialista Raissa Guedes (Agevap) 
pela sua relevante atuação nos projetos de SES já concluídos para o CBH-R2R. Quanto 
ao rateio dos recursos para o pagamento da empresa gerenciadora, o Sr. Lícius 
questionou sobre a ausência da previsão de participação do Comitê de Integração – 
CEIVAP, ainda mais considerando o sucesso da estratégia de encadeamento dos 
projetos de SES ao PROTRATAR. A Sra. Fernanda fez algumas últimas considerações, 
sendo complementada pela Sra. Juliana, que informou a viabilidade de ajuste à 
proposta, para incluir a previsão de contratação de um profissional em saneamento pelo 
CBH-R2R. A Sra. Alessandra Assunção (Suprid/Inea), propôs ao diretório a elaboração 
de uma contraproposta. O Sr. Ocimar reforçou a fala da Sra. Alessandra, destacando a 
necessidade de um segundo momento, de discussão interna e definição de uma 
contraproposta, a ser comunicada por carta à Agevap pela secretaria executiva. Sem 
mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Ramon 
Porto (Agevap UD3) e gerou o seguinte encaminhamento: acolhimento da proposta de 
contratação de uma empresa especializada no acompanhamento de projetos de SES 
(gerenciadora) e elaboração de uma contraproposta, a ser comunicada por carta à 
Agevap pela secretaria executiva do CBH-R2R. 
 

Nova Friburgo, 19 de agosto de 2021. 
 
 

 
 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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