
Ata a ser aprovada na próxima reunião do Plenário 

 

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS 

(CBH RIO DOIS RIOS), realizada no dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil 

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

Presencial). A reunião contou com a presença de 26 membros, cinco colaboradores 

da secretaria executiva e 1 convidado (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 pauta do dia: 1) Alteração do regimento 

interno ITEM 1 - ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO - O Sr. André (AGEVAP 

UD3) começou a apresentação explicando a proposta de alteração do regimento 

interno que se faz necessária para alterar o tempo de mandato no CBH-R2R dos 

atuais 2 anos para 4 anos, às justificativas e motivos para a solicitação de alteração 

foram: Regimento interno defasado, outros CBHs já adotam esse sistema, 

sincronismo com as eleições municipais, baixa taxa de renovação das instituições, 

existência de vagas não preenchidas ao longo de toda a gestão, possibilidade de 

ingressar ao CBH-R2R a qualquer hora havendo vagas disponíveis, processo 

eleitoral deixa de ser realizado em anos alternados e passa a ser realizado de 4 em 

4 anos. Após a apresentação do Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3), o Sr. Ocimar 

questionou sobre a prévia consulta da assessoria jurídica quanto às propostas 

relatadas, o que foi positivamente confirmado pelo Sr. André Bohrer (AGEVAP 

UD3). O Sr. Licius Freire (FIPERJ) pediu a fala para lembrar que essa alteração já 

foi realizada por outros CBHs. Após respostas aos questionamentos apresentados 

pelos membros, foi proposta a votação pelo diretor presidente. Considerando que 

não houve manifestações contrárias às mudanças propostas, foi aprovado o novo 

texto do Regimento Interno. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. 

Esta ata foi lavrada por mim, Âniker Veloso (AGEVAP UD3) e gerou os seguintes 

encaminhamentos: Aprovado novo texto do Regime Interno com as seguintes 

alterações: i) O § 8º do Artigo 10 passou a ter o seguinte texto: A indicação ao CBH 

– Rio Dois Rios dos representantes titulares e suplentes dos segmentos referidos no 

caput deste artigo, para um mandato de 4 (quatro) anos, será formalizada 

documentalmente ao Presidente do Comitê e poderá ser alterada a qualquer 

momento observado o mesmo procedimento, vedada a representação de mais de 

um órgão ou entidade por uma mesma pessoa;ii)No § 3º do Artigo 11 passou a ter o 
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seguinte texto: Os mandatos do(a) Diretor(a) Presidente e dos demais Diretores serão 

coincidentes, de 4 (quatro) anos; iii). O Artigo 17 passa a ter o seguinte texto: Os membros 

do Plenário terão mandato de 4 (quatro) anos, sendo permitida recondução; iv) No 

parágrafo único do Artigo 20 passa a ter o seguinte texto: Os membros das Câmaras 

Técnicas Permanentesterão mandato coincidente com o mandato do Plenário, sendo 

permitida recondução e sua composição será estabelecida na primeira reunião subsequente 

à posse do Plenário.  

 
 

Nova Friburgo, 22 de setembro 2022.    
 
 
 
 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Vice-presidente   

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios   
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Nova Friburgo, 22 de setembro de 2022.   
 

 


