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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH 

RIO DOIS RIOS), realizado no dia quatro de março do ano de dois mil e vinte e um, 

através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos quatro dias 

do mês de março do ano de dois mil e vinte um, com a presença de vinte e sete 

membros, doze convidados e cinco colaboradores da secretaria executiva (conforme 

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

Presidente Sr. Ocimar Alves Teixeira (APROJAN), com a seguinte ordem do dia: 1 - 

Aprovação da Consolidação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios; 

Pauta única – Aprovação da Consolidação do Plano de Bacia da Região 

Hidrográfica do Rio Dois Rios – Devido esta reunião ter ocorrido imediatamente após 

o seminário de apresentação do Plano de Bacia consolidado pela empresa PROFILL, os 

membros do plenário já haviam tomado ciência do escopo do documento e também 

esclarecido suas dúvidas. Após as palavras iniciais do Diretor Presidente, o Sr. Carlos 

Bortoli (PROFILL) foi convidado a fazer suas considerações sobre o processo de 

desenvolvimento do Plano. O Sr. Carlos destacou a solidez no aspecto técnico e a 

disposição colaborativa do CBH-R2R ao longo das etapas de elaboração do Plano, em 

especial dos membros do grupo de acompanhamento - GT-Plano. O Sr. Ocimar retomou 

a palavra, chamando a atenção para o dinamismo da realidade vivenciada na bacia 

hidrográfica, à qual o Plano tenta capturar com a máxima fidelidade para a determinação 

de objetivos e seu alcance pelo Comitê e toda a sociedade que, por isso, precisa estar 

atenta às mudanças e necessidade de adequações do mesmo ao longo do tempo. Em 

seguida, o Sr. Lícius Freire (FIPERJ) lembrou ao Plenário que a presente versão do 

Plano resultou de quatro outros produtos do projeto, etapas anteriores que foram 

apresentadas, revisadas e anuídas pelo Comitê. Por conta disso, aproveitou para 

manifestar, como membro do GT-Plano, sua recomendação para a aprovação do 

mesmo. Dando prosseguimento, o Diretor Presidente delegou à secretaria executiva a 

condução da leitura e submissão ao Plenário da Resolução CBH-R2R nº 073/2021, que 

“Aprova o Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios - RH-VII”. Após a 

consulta ao Plenário, com a manifestação favorável de 24 (vinte e quatro) e 1 (uma) 

abstenção – apurada entre os membros titulares presentes, a Resolução foi aprovada. 

Tendo sido tratado este único ponto de pauta, o Sr. Ocimar felicitou o Plenário pela 

aprovação e encaminhou à secretaria executiva o encerramento da reunião. Assim 

sendo, o Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) expressou seu agradecimento ao apoio de 

todos os envolvidos no processo de elaboração do Plano. Lembrou, ainda, ser este de 

fato o primeiro Plano de Bacia elaborado pelo CBH Rio Dois Rios, uma vez que o 

Caderno de Ações do CEIVAP - que cumpria provisoriamente a função deste importante 

instrumento - era anterior ao próprio Comitê e orientado à gestão do então Consórcio 

Intermunicipal para a Recuperação Ambiental dos Rios Bengalas, Negro, Grande e Dois 

Rios (BNG-2). Em seguida, o Sr. Jhonny Huertas (IPRJ/UERJ) manifestou ao Plenário o 

motivo de sua abstenção na aprovação da Resolução, justificada por sua participação 

ainda muito recente no Comitê, a qual avaliou sem o tempo suficiente para análise e 

posicionamento justo sobre o tema. Entre as falas finais, os representantes da Agência 

Nacional de Águas - ANA, Sr. Marcio Araújo, e da Secretaria Estadual do Ambiente - 

SEAS-RJ, Sra. Gisele Boa Sorte, manifestaram satisfação e agradecimento ao empenho 
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institucional efetivo para a bem-sucedida elaboração do Plano de Bacia do Rio Dois 

Rios. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi elaborada por mim, Ramon 

Porto (Agevap UD3), contendo o registro do seguinte encaminhamento: Aprovada a 

Resolução CBH-R2R nº 073/2021, que aprova o Plano de Bacia do CBH Rio Dois Rios. 

 
 
Nova Friburgo, 04 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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