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ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO 
DOIS RIOS), realizado 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 vinte e seis membros e cinco colaboradores da 
secretaria executiva e um 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 ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 50ª 
ROP (22/06/22); 2)Plano de Bacia do CBH Rio Dois Rios; 3)Anuência de ingresso 
de novos membros; 4)Informes temáticos:Agente das águas, Mananciais 
(Diagnóstico e Intervenção) e Saneamento; e 5) Informes gerais. ITEM 1 -
Aprovação da ata da 50ª ROP (22/06/22) - Ata aprovada por unanimidade, após 
confirmação de leitura prévia pelos membros presentes e nenhuma manifestação de 
rejeição ou de necessidade de correção. ITEM 2 – Plano de Bacia do CBH Rio 
Dois Rios –Foi apresentado o relatório de execução do Manual Operacional do 
Plano de Bacia - MOP-PBH-R2R, a título de informe sobre o andamento e 
acompanhamento das atividades do Comitê, conforme proposto pelo Plano de Bacia 
vigente; O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) aproveitou para lembrar a proposta do 
Sr. Vicente Ribeiro (FAZENDA SOLEDADE) para apresentação deste conteúdo 
para o público externo. ITEM 3 - Anuência de ingresso de novos membros - 
Confirmado pela secretaria executiva o atendimento da APEDEMA às exigências 
documentais para ingresso da instituição no CBH-R2R. Por solicitação do diretor 
presidente, o Sr. Thomas Moretti, indicado como representante titular da APEDEMA, 
fez uma breve apresentação pessoal para os presentes e também uma 
apresentação institucional, registrando que embora não haja atuação da instituição 
na RH-VII está em intenção a implementação de alguma ação neste sentido. O Sr. 
AndréBohrer (AGEVAP UD3) complementou com a informação de que atualmente 
não se considera como exigência a atuação regional, apesar da solicitação do 
memorial de ações entre os documentos exigidos pela secretaria. Considerando as 
vagas ociosas na gestão atual para o segmento da sociedade civil, o diretório se 
manifestou favorável ao ingresso da APEDEMA no Comitê. Após as boas vindas do 
diretor presidente, foi dado prosseguimento à pauta. ITEM 4 - Informes temáticos: 
Foi informado ao plenário o início do curso de capacitação de multiplicadores do 
projeto Agente das Águas. Sobre o projeto Mananciais do CEIVAP - PRISMA 
Barracão dos Mendes foram apresentadas fotos para complementar o relato da 
visita técnica para acompanhamento da implementação das bacias de 
evapotranspiração - BETs, parte do plano de saneamento básico previsto no 
projeto. O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) informou sobre o Programa de 
Saneamento do CBH-R2R, que realiza editais entre os municípios da RH-VII para a 
elaboração de projetos executivos, em interface com o PROTRATAR do CEIVAP. 
Contudo, com a entrada das concessionárias na região, devido a atual insegurança 
jurídica para investimento de recursos públicos em áreas de concessão, somente o 
município de Sta. Maria Madalena pode receber esses recursos. Tal situação está 
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sendo discutida junto à AGEVAP, INEA
AGERNESA para retomada dos investimentos previstos para os municípios 
hierarquizados no último edital (Resolução CBH
gerais-  O Sr. Ocimar Teixeira (APROJAM) informou a sua satisfação ao visitar as 
obras na localização do Barracão dos Mendes e ver a execução de um projeto do 
comitê. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por 
mim, Âniker Veloso (AGEVAP UD3) e gerou os seguintes 
50°ROP (22/06/2022) foi ap
Sr.Thomas Moretti. 
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o discutida junto à AGEVAP, INEA, municípios, Concessionárias e a 
para retomada dos investimentos previstos para os municípios 
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calização do Barracão dos Mendes e ver a execução de um projeto do 
Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por 

Âniker Veloso (AGEVAP UD3) e gerou os seguintes encaminhamentos
/2022) foi aprovada; Ingresso da APEDEMA com representação do 

Nova Friburgo, 22 de setembro 
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ITEM 5 - Informes 
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Secretaria Executiva  
André Bohrer (AGEVAP UD3); Ramon Porto   (AGEVAP UD3); Natalia Ribeiro; 
AGEVAP UD3); Nayara Turque (AGEVAP UD3); e Âniker Veloso (AGEVAP UD3).    
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