
Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária da CTPIL (20/07/22) 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTPIL DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte de abril do ano dois mil 
e vinte e dois, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com a 
presença de nove membros da CTPIL, um convidado e cinco membros do escritório 
local, teve início a reuniãopresidida pela Coordenadora da CTPIL do CBH Rio Dois 
Rios, Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) com a seguinte ordem do dia: 1) Discussão 
sobre o Plano de Aplicação Plurianual do CBH-R2R; 2) Informes Gerais. A Sra. 
Mayná deu início à reunião e solicitou ao Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3), que 
fizesse a apresentação dos pontos e prosseguiu com a discussão dos itens na 
seguinte ordem:ITEM 1 - Discussão sobre o Plano de Aplicação Plurianual do 
CBH-R2R -  A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) iniciou a apresentação com o 
objetivo de relembrar o processo e os prazos a serem respeitados no PAP. Sobre o 
fluxo de aprovação do projeto informou, que o mesmo precisa passar pelas três 
instâncias do comitê para aprovação resultando em uma resolução de aprovação do 
PAP. Após a aprovação pelo CBH-R2R o documento também precisará passar pelo 
ritu de aprovação dentro do CERHI, passando por suas Câmaras Técnicas e 
Plenário. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) explicou os procedimentos adotados 
para ser feita a documentação do PAP, apresentou a dotação orçamentária do 
projeto e a estimativa de arrecadação para os anos futuros. Foi feita apresentação 
de tabelas mostrando os investimentos e a distribuição dos recursos disponíveis e 
também foram apresentadas as agendas a serem cumpridas dentro do PAP. O 
Diretor Sr. Lícius Freire (FIPERJ) fez uma breve colaboração e recomendou à 
Diretora Coordenadora Sra. Mayná Coutinho (CEDAE), que leve a diretoria a 
documentação do PAP, para que ele possa ser aprovado dentro do prazo. Após a 
apresentação do projeto aos presentes, foi recomendado a apresentação do PAP ao 
Diretório. ITEM 2 - Informe Gerais - Entre os informes, o Sr. André Bohrer 
(AGEVAP UD3) destacou a data da próxima plenária que acontecerá no dia 22 de 
junho e a possibilidade de uma plenária extraordinária para atualização do regimento 
interno. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez um agradecimento ao empenho da 
Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) e do Sr. Ramon Porto (AGEVAP UD3), que 
fizeram um trabalho de suma importância para a assinatura do convênio com 
FIOCRUZ e informou, que em breve o projeto entrará na fase de execução. 
Também, foi informado sobre a entrega do projeto SES em Bom Jardim na 
localidade de Banquete no dia 26 de Abril às 10:00 horas. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada por mim, Âniker Veloso (AGEVAP UD3), a presente ata. Esta 
reunião gerou o seguinte encaminhamento: Apresentação do Plano de Aplicação 
Plurianual do CBH-R2R ao Diretório.  
 
 

Nova Friburgo, 20 de abril de 2022. 
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