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ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH 

RIO DOIS RIOS), realizado no dia quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte, através 

de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos quatro dias do mês 

de dezembro do ano de dois mil e vinte, com a presença de dezoito membros e seis 

colaboradores da secretaria executiva (conforme relação de presença no final desta ata), 

teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ), 

com a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação da Ata da 15ª REP (06/10/20); 2 - 

Informações do Portal-CBH-R2R- Diagnóstico e Intervenção; 3 - Anuência às 

Resoluções; 3.1. ResoluçãoCBH-R2R n° 070 - ¨Aprova o Plano de Comunicação do 

Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios¨ 3.2.; Resolução CBH-R2R n° 071  “Dispõe 

sobre aprovação da agenda anual de reuniões do CBH-R2R para 2021”;  4 - Aprovação 

do Edital Processo Eleitoral do CBH-R2R Biênio 2021-2022; 5 -  Informes sobre o Plano 

de Bacia do Rio Dois Rios; 6 - Informes Gerais ; ITEM 1 – Aprovação da Ata da 15ª 

REP (06/10/20) –  Ata aprovada por unanimidade, após confirmação de leitura prévia 

pelos  membros presentes. ITEM 2 - Informações do Portal CBH-R2R - Diagnóstico e 

Intervenção - O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) contextualizou brevemente sobre o 

processo de elaboração do Geoportal do CBH-R2R, apontando, de uma forma geral, 

como o projeto em andamento foi institucionalizado e quais as funcionalidades do 

mesmo.  A Sra. Natalia Ribeiro (Agevap UD3) sucintamente completou ser um projeto 

criado a partir da Resolução CBH-R2R nº 066, aprovada pelo Comitê. Acrescentou que 

o Geoportal CBH-R2R foi criado nos parâmetros do Portal GeoInea, porém reunindo 

informações pertinentes à região da Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios. O Inea continuará 

em parceria e supervisão do Portal-CBH-R2R, através do Acordo de Cooperação 

Técnica firmado com o cBH-R2R, a fim de mantê-lo garantir informações atualizadas. O 

Sr. Rafael (Especialista de Geoprocessamento - Agevap UD3) realizou uma 

apresentação informando sobre o andamento das atividades sob sua atribuição, estando 

na segunda fase da elaboração do portal: Consolidação de base dados e mapas 

temáticos. Expôs aspectos pontos técnicos e fundamentados, a fim de atender as 

demandas do CBH- Rio Dois Rios. Ainda fez uma demonstração da plataforma que 

ainda está em construção, enfatizando a aba de dados geo-espacial. Após a 

apresentação, o Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) sugeriu a abertura para perguntas e 

dúvidas dos presentes. O Sr. Valbert Schott (CECNA) questionou a sobre a opção de 

não terem sido empregados dados do tipo “raster”, se foi por motivos técnicos ou 

financeiros. O Sr. Rafael informou que, dentro da necessidade apresentada do Comitê 

Rio Dois Rios, os dados vetoriais tenham um melhor desempenho na disponibilização de 

informações na plataforma. Porém não excluiu a possibilidade, caso futuramente haja 

interesse do Comitê, da utilização dos dados “raster”. ITEM 3 – 3.1 Anuência à 

Resolução CBH-R2R:. N° 070 - ¨Aprova o Plano de Comunicação do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios¨ - O Sr. André Bohrer apresentou a minuta da 

Resolução nº 070 CBH-R2R - “Aprova o Plano de Comunicação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Rio Dois Rios¨. A mesma trata das atividades já desenvolvidas pela 

secretaria executiva e outras previstas. O Plano de Comunicação visa dar alcance às 

ações e projetos desenvolvidos do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios, tanto 

para o público interno quanto para a sociedade em geral. O Sr. André Bohrer (Agevap 

UD3) enfatizou que o Plano de Comunicação foi elaborado com a contribuição da 
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Diretoria, Secretaria Executiva e em especial à estagiária de Comunicação, Srta. 

Gabriela Andrade (Agevap UD3), em conjunto com a Diretora Sra. Alda Oliveira 

(BIOCQUA) e a Especialista em Comunicação Monique Soares (Agevap Sede). Os 

membros presentes deram anuência ao texto do Plano e aprovação da Resolução. 3.2. - 

Resolução CBH-R2R n° 071 “Dispõe sobre aprovação da agenda anual de reuniões 

do CBH-R2R para 2021” - Dando prosseguimento, o Sr. André Bohrer (Agevap UD3) 

apresentou a proposta de agenda para o ano de 2021, contendo as datas das reuniões 

ordinárias do CBH – R2R. Destacou que, devido a pandemia do coronavírus,  é provável 

que as reuniões aconteçam de forma virtual. A Resolução foi aprovada e ficou de ser 

encaminhada via e-mail para os membros do Comitê. 4 - Aprovação do Edital do 

Processo Eleitoral do CBH-R2R Biênio 2021-2022 - O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) 

fez uma breve leitura dos principais tópicos do edital de eleição, que foi aprovado sem 

alteração pelos membros presentes. Pediu a colaboração dos membros para a 

divulgação deste edital, a fim de criar mais relacionamento institucional e consequente 

fortalecimento do Comitê.   5 - Informes sobre o Plano de Bacia do Rio Dois Rios - O 

Sr. André Bohrer (Agevap UD3) informou que foi realizado o segundo seminário junto a 

empresa Profill, onde foi apresentado o programa de ações do Plano de Bacia do 

Comitê Rio Dois Rios, em processo de elaboração pela empresa. Anunciou também 

que, pelo fato do documento ser muito extenso, foi divulgado nas mídias sociais uma 

Consulta Pública para contribuições acerca das linhas de ações que foram propostas. 6 - 

Informes Gerais: ECOB/ENCOB: O Sr. Lícius de Sá Freire (FIPERJ) recomendou aos 

membros e convidados que assistam o encontro virtual  do VIII ECOB-RJ e XXIII 

ENCOB (disponibilizados para acesso público através da plataforma Youtube), pois há 

informações e ideias de grande contribuição ao Comitê. ACT EMATER: A Sra. Natalia 

Ribeiro (Agevap UD3) fez uma breve recapitulação de todos os projetos iniciados e em 

andamento no Comitê Rio Dois Rios durante o ano de 2020.  Prosseguindo, 

contextualizou sobre o acordo assinado entre o Comitê R2R e a EMATER, que prevê 

cooperação técnica com apoio nas atividades de campo, no âmbito do projeto de 

Diagnóstico e Intervenção. Ainda, informou que sobre o programa de Capacitação 

Técnica  do CBH-R2R estão sendo estudadas soluções tecnológicas para a sua 

realização, que foi adiada devido a pandemia. Por fim, sobre o mais recente Termo 

Aditivo do Contrato de Gestão 01/2010, a Sra. Natalia Ribeiro informou que foi enfim 

assinado, com vigência de 5 anos.  Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata 

foi elaborada por mim, Maria Marcella (Agevap UD3), contendo ainda o registro dos 

seguintes encaminhamentos: Aprovação da ata da 15ª REP; Aprovação das 

Resoluções CBH-R2R nº 070 e 071/2020; e aprovação do Edital de Eleição para o 

Biênio 2021-2022.  

 

 

 
Nova Friburgo, 04 de dezembro de 2020. 
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