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ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO 
DOIS RIOS), realizado no dia vinte e dois de junho 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), tendo 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 49ª ROP (30/03/21); 2) 
Anuência da  Resolução ad referendum CBH-R2R nº 080/2022, sobre a 
operacionalização/funcionamento  de  Conta Reserva  para  custeio  operacional  do  
CG  nº01/2010; 3)Aprovação  da  Resolução  CBH-R2R  nº  081/2022 que aprova o 
Plano  de  Aplicação Plurianual do CBH-R2R 2022-2026; 4) Informes sobre os 
projetos executivos do CBH-R2R; e 5) Informes gerais. ITEM 1 - Aprovação da ata 
da 49ª ROP(30/03/22) - Ata aprovada por unanimidade, após confirmação de leitura 
prévia pelos membros presentes e nenhuma manifestação de rejeição ou de 
necessidade de correção. ITEM 2 – Anuência da  Resolução ad referendum 
CBH-R2R nº 080/2022, sobre a operacionalização/funcionamento  de  Conta 
Reserva  para  custeio  operacional  do  CG  nº01/2010;  – O Sr. André Bohrer 
(AGEVAP UD3) fez uma contextualização, explicando a resolução 080/2022, que é 
um mecanismo utilizado pelo sistema quando há alguma situação em que o repasse 
do recurso de custeio não acontece no momento necessário para serem realizados 
o pagamentos dos custos (salários e outros). Essa resolução permite que sejam 
utilizados recursos de projetos para o pagamento do custeio e depois que 
regularizada a situação, o recurso é destinado novamente aos projetos. Logo após a 
apresentação, o Sr. André (AGEVAP UD3) esclareceu algumas dúvidas e leu alguns 
pontos importantes da resolução. O Diretor Presidente, Sr. Ocimar Teixeira 
(APROJAM) verificou o posicionamento do Plenário através de uma votação, e ficou 
aprovada a anuência da resolução. ITEM 3 - Aprovação  da  Resolução  CBH-R2R  
nº  081/2022 que aprova o Plano  de  Aplicação Plurianual do CBH-R2R 2022-
2026; - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) fez uma contextualização, explicando o 
Plano de Aplicação Plurianual do CBH - R2R 2022-2026 foi apresentado os 
procedimentos de aprovação do PAP,  apresentação de tabelas, mostrando  os  
investimentos  e  a  distribuição  dos  recursos  disponíveis.  Também,  foram 
apresentadas as agendas a serem cumpridas dentro do PAP e suas respectivas 
previsões orçamentárias. O  Sr.  André  Bohrer  (AGEVAP  UD3) também 
apresentou as alterações que foram feitas no PAP, o período também foi alterado 
de 2023- 2026, foram esclarecidas as dúvidas dos presentes na reunião. Após todos 
os pontos terem sidos apresentados foi aprovado o encaminhamento da resolução 
ao CERHI. ITEM 4 - Informes sobre os projetos executivos do CBH-R2R - O Sr. 
André Bohrer (AGEVAP UD3), informou que está aguardando o início do pacote de 
saneamento para projeto diagnóstico de intervenção, que já está assinado para 
execução. Foi informado sobre o projeto de saneamento entregue a Bom Jardim, 
sobre Monnerat foi informado que alguns pontos estão em discussão mas que já 
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tem uma empresa contratada para a execução do projeto. Para as localidades de 
Santa Maria Madalena, estão sendo feitos planos para a contratação de uma 
gerenciadora e para as demais localidades estão se aguardando  um arranjo 
institucional para visualizar a melh
regiões. Sobre o Projeto agente das águas, a secretaria executiva está em uma fase 
de reuniões para dar andamento ao projeto para a fase de mobilização.  
Informes gerais – Foi informado também que h
do geoportal do rio dois rios, e que a mesma encontra
Youtube do CBH. E houve também o workshop
sustentáveis”que recebe apoio institucional d
tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Âniker Veloso 
(AGEVAP UD3) e gerou os seguintes 
(30/03/2022) foi aprovada; Resolução 
anuência do Plenário; Resolução CBH
R2R foi aprovada. 
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a empresa contratada para a execução do projeto. Para as localidades de 
Santa Maria Madalena, estão sendo feitos planos para a contratação de uma 
gerenciadora e para as demais localidades estão se aguardando  um arranjo 
institucional para visualizar a melhor forma legal para dar sequência ao projeto nas 
regiões. Sobre o Projeto agente das águas, a secretaria executiva está em uma fase 
de reuniões para dar andamento ao projeto para a fase de mobilização.  

Foi informado também que houve recentemente  a capacitação 
do geoportal do rio dois rios, e que a mesma encontra-se disponível no canal do 

do CBH. E houve também o workshop do Projeto “
que recebe apoio institucional do pelo comitê. Sem mais assuntos a 

ratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Âniker Veloso 
(AGEVAP UD3) e gerou os seguintes encaminhamentos: Ata da 49°ROP 
(30/03/2022) foi aprovada; Resolução ad referendum CBH-R2R n°080/2022 
anuência do Plenário; Resolução CBH-R2R n°081/2022 que aprova o novo PAP do 

Nova Friburgo, 22 de 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Vice-presidente  

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios  

(22/09/22) 

a empresa contratada para a execução do projeto. Para as localidades de 
Santa Maria Madalena, estão sendo feitos planos para a contratação de uma 
gerenciadora e para as demais localidades estão se aguardando  um arranjo 

or forma legal para dar sequência ao projeto nas 
regiões. Sobre o Projeto agente das águas, a secretaria executiva está em uma fase 
de reuniões para dar andamento ao projeto para a fase de mobilização.  ITEM 5 - 

ouve recentemente  a capacitação 
se disponível no canal do 

do Projeto “cidades 
Sem mais assuntos a 

ratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Âniker Veloso 
Ata da 49°ROP 

R2R n°080/2022 teve 
n°081/2022 que aprova o novo PAP do 

de junho de 2022.   
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Nova Friburgo, 22 de junho de 2022.  
 
 
 

 


