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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e seis de agosto 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 agosto de dois mil e vinte um, com a 
presença de cinco 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 discussão da seguinte PAUTA ÚNICA - Avaliação da 

proposta de contratação de uma empresa gerenciadora de projetos para as ações de 

Saneamento do CBH-R2R – O Sr. Ocimar Teixeira (APROJAN), abrindo a reunião, 
convidou o Sr. André Bohrer (Agevap UD3) para contextualizar o ponto de pauta. O Sr. 
André recapitulou pontos da reunião anterior do diretório, onde foi apresentada a 
proposta de contratação de uma empresa para o acompanhamento de projetos de 
sistema de esgotamento sanitário – SES e onde foi dado o encaminhamento do diretório 
para elaboração de uma contraproposta, considerando alguns importantes 
apontamentos, entre eles: o fato de não constar no escopo da proposta o apoio que o 
Comitê precisa dar aos municípios no pré e pós-inscrição no programa PROTRATAR do 
Ceivap. Também o fato de a proposta inicial não prever a lotação de um profissional 
junto à secretaria executiva e a questão em aberto sobre a garantia de que os 
municípios com contratos de concessão de serviços de saneamento à iniciativa provada, 
também sejam contemplados, respeitando assim os editais prévios de saneamento do 
CBH-R2R. Iniciando as discussões, o Sr. Lícius Freire (FIPERJ) apontou a necessidade 
de uma articulação institucional com o Inea e Ministério Público Estadual, a fim de 
garantir a aplicação dos recursos financeiros de projetos para o custeio da gerenciadora, 
uma vez que o CBH-R2R não tem recursos suficientes para cobrir essa despesa na 
linha de custeio. O Sr. Lícius também chamou a atenção para o horizonte de tempo para 
a execução dos serviços da gerenciadora, previsto para os próximos dois anos. Em 
resposta a solicitação do Sr. Ocimar de esclarecimento sobre a dinâmica de aprovação 
da proposta pelos demais comitês, o Sr. André Bohrer explicou que a previsão é de que 
uma proposta final seja apresentada aos quatro comitês fluminenses afluentes do rio 
Paraíba do Sul, tendo colhidas as considerações de cada um deles em reuniões e 
consultas prévias junto à Agevap. Considerando a discussão dos apontamentos 
levantados e anotados pela secretaria executiva, o diretório deliberou comunica-los à 
Agevap, a fim de subsidiar a construção de uma proposta final para ser discutida com os 
demais CBH afluentes. Enfim, o CBH Rio Dois Rios posicionou-se favorável à proposta 
de contratação de uma empresa gerenciadora para o acompanhamento dos projetos de 
SES, desde que observados os apontamentos elencados por este colegiado e pelos 
demais a seu tempo. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi 
lavrada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3) e gerou o seguinte encaminhamento: 
comunicar à Agevap as observações do diretório sobre a proposta de contratar uma 
gerenciadora de projetos de SES, ficando no aguardo de uma última devolutiva para 
prosseguir com a anuência junto aos demais. 
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