
Ata aprovada na 50ª Reunião Ordinária do Plenário (22/06/2022) 

 

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO DOIS 
RIOS), realizado no dia trinta de março do ano de dois mil e vinte dois, através de 
videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). A reunião contou com a 
presença de dezesseis membros e cinco colaboradores da secretaria executiva (conforme 
relação de presença no final desta ata), teve início a reunião presidida pelo diretor 
presidente Sr. Ocimar Teixeira (APROJAM), que deu prosseguimento ao ponto de pauta. 
Em seguida, solicitou à secretaria executiva a apresentação da ordem do dia: 1) Aprovação 

da ata da 48ª ROP (01/12/21); 2) Vídeo da retrospectiva das ações do CBH-R2R em 2021; 
3) Anuência da resolução ad referendum CBH-R2R n° 078/2022, sobre a operacionalização 
funcionamento da conta reserva para custeio operacional do GC n° 01/2010; 4) Aprovação 
da resolução CBH-R2R n° 079/2022, que dispõe sobre os critérios de hierarquização das 
Unidades Hidrológicas de Planejamento – UHP (microbacias da RH-R2R); 5) Informes 

gerais. ITEM 1 - Aprovação da ata da 48ªROP(01/12/21) - Ata aprovada por unanimidade, 
após confirmação de leitura prévia pelos membros presentes e nenhuma manifestação de 
rejeição ou de necessidade de correção. ITEM 2 – Vídeo da retrospectiva das ações do 
CBH em 2021 – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez um breve comentário antes da 
apresentação da retrospectiva enaltecendo as ações realizadas pelo colegiado no ano de 
2021, após a exibição do vídeo da retrospectiva, que está disponível no canal do YouTube 
do CBH-R2R, o Diretor Presidente Sr. Ocimar Teixeira (APROJAM) fez uma colocação 
sobre o trabalho realizado no ano de 2021 e evidenciou a importância de alguns feitos 
presenciais. Em seguida, o Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez um comentário sobre 
algumas realizações, pontuou sobre a cidade de São Fidélis, que juntamente com o comitê 
conseguiu um financiamento de R$ 15 milhões de investimento voltado para área de 
saneamento, capital derivado de um projeto realizado pelo próprio comitê e relembrou os 
R$ 18 milhões investidos em saneamento em Santa Maria Madalena em 2019, o que 
totaliza R$ 33 milhões de reais em um período de apenas 3 anos, uma vitória para o CBH-
R2R. ITEM 3 - Anuência da resolução ad referendum CBH-R2R n°078/2022, sobre 
aoperacionalização funcionamento da conta reserva para custeio operacional do GC 
n° 01/2010 - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez uma contextualização, explicando a 
resolução 078/2022, que permite que a conta emergencial seja usada em caso de contratos 
de gestão, que tenham déficit em seu orçamento. O Sr. Márcio Franco (INEA) se 
manifestou, parabenizando o trabalho do CBH – R2R e em corroboração com a fala do Sr. 
André Bohrer (AGEVAP UD3) disse, que o CERHI aprovou uma resolução que permite aos 
comitês criarem uma nova resolução sobre conta reserva e o aporte inicial dela está 
autorizado em ser o recurso, que estava retido na CUT e que agora está sendo repassado 
aos comitês e pode ser direcionado a conta reserva. Logo após, o Sr. Márcio Franco (INEA) 
informou que a resolução apresentada pelo CBH-R2R é padrão e que tem sido aprovada 
em outros comitês. O Diretor Presidente Sr. Ocimar Teixeira (APROJAM) verificou o 
posicionamento do Plenário sobre a anuência e o mesmo aprovou a anuência da resolução. 
ITEM 4 - Aprovação da resolução CBH-R2R n° 079/2022, que dispõe sobre os critérios 
de hierarquização das Unidades Hidrológicas de Planejamneto - UHP (microbacias da 
RH-R2R) - Apresentado pelo Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) o texto da minuta da 
resolução 079/2022 e, em seguida, o conteúdo do respectivo anexo. O Sr. André Bohrer 
(AGEVAP UD3) enfatizou a importância dessa resolução como ferramenta que define as 
diretrizes para o investimento de recursos do Comitê na RH-VII. O Diretor Presidente, Sr. 
Ocimar Teixeira (APROJAM) complementou a fala do Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) e 
colocou mais alguns pontos pertinentes sobre o assunto. Os presentes então manifestaram-
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se, via chat, favoráveis à aprovação da Resolução. Aprovada! 
O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) informou sobre a 
juntamente a Prefeitura de Bom Jardim, para o CBH
Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Banquete. Informou, que o Projeto de 
Diagnóstico e Intervenção, que está acontecendo juntamen
CEIVAP na localidade de Barracão dos Mendes 
de intervenções. O Sr. André (AGEVAP UD3) também noticiou que a assinatura do 
convênio entre a AGEVAP com a FIOCRUZ para a execução do Projeto
está em fase final. O conselho administrativo da AGEVAP solicitou ao Sr. André Bohrer 
(AGEVAP UD3), que fosse informado na plenária a disponibilização do relatório ambiental 
que foi produzido pela AGEVAP no site do comitê. Sobre o PROTRA
Bohrer (AGEVAP UD3) informou que o edital foi lançado e que está em aberto para as 
inscrições. O Diretor Sr. Lícius de Sá (FIPERJ) informou que a Diretora Sra. Mayná 
Coutinho foi eleita a Presidente do CERHI. O Sr. André informou e sol
membros para a revisão e atualização do Regimento Interno e também avisou que, este é o 
último ano do PAP atual e a necessidade de determinar um plano para os próximos cinco 
anos. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Es
Âniker Veloso (AGEVAP UD3) e gerou os seguintes 
Anuência a Resolução CBH-R2R n°078; Aprovada a Resolução CBH
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se, via chat, favoráveis à aprovação da Resolução. Aprovada! ITEM 5 - 
O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) informou sobre a realização de uma cerimônia 
juntamente a Prefeitura de Bom Jardim, para o CBH- R2R fazer a entrega do Projeto de 
Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Banquete. Informou, que o Projeto de 
Diagnóstico e Intervenção, que está acontecendo juntamente ao projeto Mananciais do 
CEIVAP na localidade de Barracão dos Mendes - Nova Friburgo, em breve começará a fase 
de intervenções. O Sr. André (AGEVAP UD3) também noticiou que a assinatura do 
convênio entre a AGEVAP com a FIOCRUZ para a execução do Projeto Agente das Águas, 
está em fase final. O conselho administrativo da AGEVAP solicitou ao Sr. André Bohrer 
(AGEVAP UD3), que fosse informado na plenária a disponibilização do relatório ambiental 
que foi produzido pela AGEVAP no site do comitê. Sobre o PROTRATAR 2022 o Sr. André 
Bohrer (AGEVAP UD3) informou que o edital foi lançado e que está em aberto para as 
inscrições. O Diretor Sr. Lícius de Sá (FIPERJ) informou que a Diretora Sra. Mayná 
Coutinho foi eleita a Presidente do CERHI. O Sr. André informou e solicitou a atenção dos 
membros para a revisão e atualização do Regimento Interno e também avisou que, este é o 
último ano do PAP atual e a necessidade de determinar um plano para os próximos cinco 
anos. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, 

(AGEVAP UD3) e gerou os seguintes encaminhamentos
R2R n°078; Aprovada a Resolução CBH-R2R n°079. 

Nova Friburgo, 30 de março de 2022. 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Vice-presidente 
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22) 

 Informes gerais – 
realização de uma cerimônia 

R2R fazer a entrega do Projeto de 
Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Banquete. Informou, que o Projeto de 

te ao projeto Mananciais do 
Nova Friburgo, em breve começará a fase 

de intervenções. O Sr. André (AGEVAP UD3) também noticiou que a assinatura do 
Agente das Águas, 

está em fase final. O conselho administrativo da AGEVAP solicitou ao Sr. André Bohrer 
(AGEVAP UD3), que fosse informado na plenária a disponibilização do relatório ambiental 

TAR 2022 o Sr. André 
Bohrer (AGEVAP UD3) informou que o edital foi lançado e que está em aberto para as 
inscrições. O Diretor Sr. Lícius de Sá (FIPERJ) informou que a Diretora Sra. Mayná 

icitou a atenção dos 
membros para a revisão e atualização do Regimento Interno e também avisou que, este é o 
último ano do PAP atual e a necessidade de determinar um plano para os próximos cinco 

ta ata foi lavrada por mim, 
encaminhamentos: Ata aprovada; 

R2R n°079.  

Nova Friburgo, 30 de março de 2022.  
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Membros 
 
Lícius  de  Sá  Freire  (FIPERJ);  Valbert  Schott  da  Silva  (Águas  de  Nova  Friburgo);  
Edualdo Ortega   (Prefeitura   Mun.   de   Cantagalo);   Johnny   Huertas (IPRJ/UERJ);   
Percio   Portz (CONRURAL);  Regina  Bergamo  (Prefeitura  Mun.  de  Bom  Jardim);  
Alessandra  Assunção (SUPRID/Inea); Gerson Yunes (Emater-RJ); Marcelo Mello 
(Prefeitura Mun. de Duas Barras); Dhandara Soares (Prefeitura M. Santa Maria Madalena); 
Anna Clara Vizzoni (AEANF); Bruno França  (REDEC - Serrana  II);  Bruno  Felice  
(Prefeitura  Mun.  De  Nova  Friburgo);  Gilmara Crespo  (LAFARGE);  Márcio  Ferreira  
(ACERDAT);  Ocimar  Teixeira  (APROJAM);  Renata Heizer (Prefeitura Mun. Trajano de 
Moraes). 
 
Secretaria Executiva 
 
André Bohrer (AGEVAP UD3); Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3); Nayara Turque (AGEVAP 
UD3); Âniker Veloso (AGEVAP UD3). 
 
 
 

Nova Friburgo, 30 de março de 2022. 
 
 


