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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezoito de maio do ano dois 

mil e vinte e dois através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 

Presencial). Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, com a 

presença de quatro membros do Diretório Colegiado e cinco membros do escritório 

local, teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, 

Sr. Ocimar Teixeira (APROJAN), com a seguinte ordem do dia 1) Discussão sobre o 

Plano de Aplicação Plurianual do CBH-R2R; 2) Workshop Cidades Sustentáveis; 3) 

Participação do CBH-R2R no ENCOB 2022; 4) Revisão do Regimento Interno do 

CBH-R2R; 5) Informes gerais. O Diretor Presidente, Sr. Ocimar Teixeira 

(APROJAM) 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 -  Discussão sobre o Plano de Aplicação Plurianual 

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

sobre o Plano de Aplicação Plurianual do CBH-R2R 2022 - 2026, conforme discutido 

na reunião anterior da CTPIL. Foi informado sobre os procedimentos de aprovação 

do PAP, a dotação orçamentária, apresentação de tabelas mostrando os 

investimentos e a distribuição dos recursos disponíveis. Também, foram 

apresentadas as agendas a serem cumpridas dentro do PAP e a previsão 

orçamentária. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) esclareceu algumas dúvidas dos 

Diretores presentes e foi aprovado o encaminhamento do PAP para a Plenária. 

ITEM 2 - Workshop Cidades Sustentáveis - Apresentado pelo Sr. André 

Bohrer(AGEVAP UD3), o projeto Cidade Sustentáveis, formado por um grupo de 

pesquisadores da EMBRAPA, estabeleceu uma parceria com a Secretaria 

Executiva/ CBH-R2R. O projeto com foco atual na cidade de Nova Friburgo visa 

mapear e identificar medidas de sustentabilidade em função das mudanças globais. 

Dentro do desenvolvimento da parceria do comitê com o projeto está previsto a 

realização de um Workshop, com o intuito de discutir os resultados parciais do 

projeto e possíveis rearranjos se necessário. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) 

enfatizou a oportunidade que esse evento oferece ao comitê de cumprir duas metas 

previstas no plano de bacia do CBH-R2R, que é fomentar a discussão do uso e 

ocupação do território urbano e o uso e ocupação do território rural. O Sr. André 

Bohrer (AGEVAP UD3) informou sobre a solicitação que foi feita ao comitê de 

financiar um coffee break no intervalo entre as apresentações do workshop, tendo 

em vista que o projeto não tem recursos para financiar. A secretaria executiva do 

CBH-R2R entrou em contato com os diretores para receber a aprovação da 

solicitação do coffee break e durante a reunião o Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) 

deu ciência aos diretores presentes sobre o processo de cotação e solicitou a 

aprovação para dar continuidade a realização do processo para a contratação do 

coffee break. A solicitação foi aprovada pelos diretores. ITEM 3 - Participação do 

CBH-R2R no ENCOB 2022- O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez a 

apresentação da proposta de rateio do custo de um stand para participação no 

próximo ENCOB e discursou sobre a representação do CBH-R2R no ENCOB. 

Apresentou a proposta do kit de divulgação, proposto pela AGEVAP para rateio 
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entre os CBHs. O Diretório ficou de definir quanto a representação do CBH, se 

enviará ou não os representantes e a definição sobre a participação nos rateios 

relacionados ao ENCOB ficando condicionada à representação do Comitê. ITEM 4 - 

Revisão do Regimento Interno do CBH-R2R - Foi apresentado pelo Sr. André 

Bohrer(AGEVAP UD3)as propostas de alterações no Regimento Interno: Aumento 

do mandato do biênio para quadriênio e algumas outras propostas a serem 

apresentadas em uma extraordinária. Foi proposta uma reunião extraordinária do 

Plenário de pauta única para a aprovação da revisão do regimento interno. ITEM 5 - 

Informes Gerais - No primeiro informeo Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) 

contextualizou a necessidade de aprovar uma resoluçãosobre a definição dos 

repasses da conta emergencial (recursos de projeto para custeio) e o Diretório 

encaminhou a aprovação ad referendum da referida resolução; No segundo informe 

o Diretório foi consultado sobre o interesse de renovação da contratação do serviço 

de reuniões virtuais do Google Meet, devido a proximidade do período de 

vencimento do presente contrato. Aprovada a renovação do serviço; No terceiro 

informe foi acordado com o diretório a reunião com o Ministério Público (convite 

GTT-SH) no dia 02 ou 03/06, às 14h e ficou aberta à participação dos diretores com 

disponibilidade; No quarto informe foi falado sobre a solicitação da Sra. Gilmara 

(Lafarge) de uma palestra do Comitê na fábrica, o diretório manifestou interesse de 

que a secretaria executiva acompanhe ou assuma a realização da palestra no caso 

da indisponibilidade dos membros do diretório. Sem mais assuntos a tratar, foi 

encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Âniker Veloso (AGEVAP UD3) e 

gerou os seguintes encaminhamentos: Apresentação do Plano de Aplicação 

Plurianual do CBH-R2R ao Plenário; Aprovação do Diretório para continuidade do 

processo de contratação de Coffee Break para o Workshop do Projeto Cidades 

Sustentáveis; Projeção de gastos no ENCOB, somando custos de rateio do stand, 

kits e despesas de participação dos representantes (deslocamento, hospedagem, 

etc) e envio para análise do diretório via whatsapp; Proposta de reunião 

extraordinária com o Plenário para revisão do regimento interno; Renovação da 

contratação do serviço de reuniões virtuais do Google Meet. 

 

 

Nova Friburgo, 18 de maio de 2022.   

 

 

 

 
Ocimar Alves Teixeira 

Diretor Vice-presidente  

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios  
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Nova Friburgo, 18 de maio de 2022.  


