
Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Diretório (17/08/22) 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e três de fevereiro do 

ano dois mil e vinte e dois através de videoconferência entre os participantes 

(Reunião Não Presencial). Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e 

vinte e dois, com a presença de três membros do Diretório Colegiado e quatro 

membros do escritório local, teve início a reunião presidida pela Vice Presidente do 

CBH Rio Dois Rios, Sra. Alessandra Assunção (INEA), com a seguinte ordem do dia 

1) Aprovação da ata da 3ª ROD (03/11/21) 2) Revisão do Regimento Interno; 3) 

Aprovação ad referendum de resolução para regulamentação da conta reserva; 4) 

Validação da planilha de acompanhamento do Plano de Bacia; 5) Discussões de 

estratégias para o programa de SES do CBH-R2R; 6) Discussão sobre proposta de 

Encontro Técnico - Informações Geoespaciais; 7) Definição da pauta da 49ª ROP 

(30/03/22); 8) Informes gerais. A Vice - Diretora Presidente, Sra. Alessandra 

Assunção (INEA) deu início à reunião e solicitou ao Sr. André Bohrer (AGEVAP 

UD3), que fizesse a apresentação dos pontos, que prosseguiu com a discussão dos 

itens na seguinte ordem: ITEM 1 - Aprovação da ata da 3ª ROD (03/11/21) - Ata 

aprovada por unanimidade, após confirmação de  leitura  prévia  pelos  membros  

presentes  e  nenhuma manifestação  de  rejeição  ou  de necessidade de correção. 

ITEM 2 - Revisão do Regimento Interno - Será feito o apelo da revisão do 

regimento interno aos diretores através do Whatsapp. ITEM 3 - Aprovação ad 

referendum de resolução para regulamentação da conta reserva - Foi  aprovada 

por unanimidade, a ad referendum para a regulamentação da conta reserva, após 

confirmação de  leitura  prévia  pelos  membros  presentes. ITEM 4 - Revisão do 

Regimento Interno do CBH-R2R - Ponto a ser revisado na próxima reunião do 

Diretório. ITEM 5 - Discussões de estratégias para o programa de SES do CBH-

R2R - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez uma contextualização, contando 

sobre a engrenagem utilizada para desenvolver o projeto de Sistema de 

Esgotamento Sanitário e sobre as possíveis iniciativas que foram cogitadas para dar 

andamento ao processo. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) também apresentou 

duas propostas para definição juntamente ao diretório, sendo a primeira proposta a 

contratação de uma gerenciadora para executar os projetos dos municípios sem 

concessão pelo CBH Rio Dois Rios, isso é, Santa Maria Madalena com apenas 

duas localidades e a segunda proposta é aguardar a hierarquização do edital e toda 

a definição das necessidades de arranjos institucionais e anuências de outras 

instituições com relação aos municípios que concederam a iniciativa privada, após 

essas informações a pauta foi liberada para discussão e considerações dos 

membros presentes, algumas dúvidas foram sanadas e ficou decidido atacar as 

duas propostas separadamente e dando prioridade a primeira proposta. ITEM 6 - 

Discussão sobre proposta de Encontro Técnico - Informações Geoespaciais - 

Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta para o Encontro Técnico 

de Informações Geoespaciais. ITEM 7 - Definição da pauta da 49ª ROP (30/03/22) 

- A definição da pauta acontecerá pelo whatsapp juntamente aos diretores. ITEM 8 -  

Informes gerais - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) informou que no dia 07 de 

março de 2022 ocorrerá uma  reunião do MPRJ com a Votorantim, onde a 
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Votorantim irá propor um investimento como compensação ambiental no Projeto 

Diagnóstico e Intervenção do CBH RIO DOIS RIOS especificamente na área de 

Monnerat-Duas Barras. Foi informado que nas reuniões virtuais do comitê os 

membros da secretaria executiva estarão em casa (no período da reunião) devido a 

instabilidade da internet do escritório. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) também 

informou, que a partir do 03 de março terá um nova estagiária no administrativo da 

secretaria executiva. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata 

foi lavrada por mim, Ramon Porto (AGEVAP UD3) e gerou os seguintes 

encaminhamentos: Aprovação da ata; Manifestações acerca da proposta de 

revisão do regimento serão feitas através do WhatsApp; Aprovação ad referendum 

da resolução referente à regulamentação de uso da conta reserva; priorização da 

proposta de contratação de uma gerenciadora para executar os projetos dos 

municípios sem concessão pelo CBH Rio Dois Rios; e definição da pauta da 49ª  

ROP via WhatsApp. 

 

Nova Friburgo, 23 de fevereiro de 2022.    

 

 

 
Ocimar Alves Teixeira 

Diretor Vice-presidente   

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios   

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 

 

Membros: 

 

Alessandra Assunção (INEA); Ocimar Teixeira (APROJAN); Licius Sá ( FIPERJ); e 

Vicente Bastos (Fazenda Soledade).  

 

Secretaria Executiva: 

 

André Bohrer (AGEVAP UD3); Ramon Porto (AGEVAP UD3); Natalia Ribeiro 

(AGEVAP UD3); e Nayara Turque (AGEVAP UD3).  

 

 

 

Nova Friburgo, 23 de fevereiro de 2022.  


