
Ata aprovada na 1ª Reunião Ordinária da CTPIL (20/07/21)

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTPIL DO COMITÊ DE BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia vinte e um de janeiro do ano
dois mil e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não
Presencial). Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, com a
presença de seis membros da CTPIL, dois convidados e quatro membros do escritório
local, teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr.
Licius Freire (FIPERJ) com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação metodologia para
definição de microbacias na região hidrográfica do Rio Dois Rios – GeoPortal-R2R; 2)
Minuta do Projeto de Educação Ambiental – Agente das Águas de Monitoramento
Participativo; 3) Informes 3.1) Revisão do Plano de Bacia da RH-VII 3.2) Projeto
Diagnóstico e Intervenção i. ACT-INEA, ii. ACT-Emater; 4) Informes gerais; O Sr. Lícius
Freire deu início da reunião e prosseguimento à ordem do dia: ITEM 1 – Apresentação
metodologia para definição de microbacias na região hidrográfica do Rio Dois
Rios – GeoPortal-R2R – O Sr. Rafael Merlim (AGEVAP UD3) deu início a apresentação
da proposta de unidades hidrológicas a serem utilizadas no âmbito da bacia hidrográfica
Rio Dois Rios e elucidou a metodologia empregada para a definição das referidas
unidades. Ainda, apresentou de modo geral a estruturação do GeoPortal Rios Dois. A
Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) parabenizou quanto ao empenho no
desenvolvimento do trabalho e sugeriu a integração das informações do Atlas de
Mananciais (Inea) e mapas de microbacias do Programa Rio Rural. O Sr. Lícius de Sá
Freire (FIPERJ) fez uma breve colocação quanto à necessidade de um sistema de
informação próprio do CBH-R2R. A convidada, Sra. Laís Costa (Inea) concordou com a
sugestão da Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) de mesclar as metodologias para
obtenção de novos resultados. O Sr. Andre Bohrer (AGEVAP UD3) comentou com
relação às metodologias apresentadas e consultou os membros da CTPIL quanto à
aprovação das mesmas, obtendo dos presentes a manifestação favorável ao
prosseguimento do trabalho com a integração das metodologias apresentadas. ITEM 2 -
Minuta do Projeto de Educação Ambiental – Agente das Águas de Monitoramento
Participativo – O Sr. Ocimar Teixeira (APROJAN) deu prosseguimento ao ponto de
pauta, solicitando à Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) a apresentação do Projeto de
Educação Ambiental Agente das Águas, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz -
FIOCRUZ. Brevemente, ela sintetizou as principais etapas a serem desempenhadas
dentro do projeto. Após a apresentação, o Sr. Pércio Portz (CONRURAL) e o Sr. André
Bohrer (AGEVAP UD3) fizeram uma breve reflexão sobre a importância e a contribuição
do projeto no âmbito da bacia hidrográfica Rio Dois Rios. Após a apresentação os
membros deram anuência à minuta do projeto, que será encaminhado para aprovação
do Plenário por meio de Resolução. ITEM 3 – Informes sobre o Plano de Bacia,
Projeto Diagnóstico e Intervenção e ACTs – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3)
informou rapidamente que a revisão do Plano de Bacia encontrava-se na fase de
elaboração PF04, que determina os programas e ações do plano. A Sra. Natalia Riberio
(AGEVAP UD3) complementou destacando ser a etapa que valida as ações que serão
desenvolvidas pelos próximos 15 anos no âmbito da bacia do Rio Dois Rios. O Relatório
referente à fase foi revisado pela secretaria executiva juntamente ao Grupo de
Acompanhamento do Plano e encaminhado de volta à empresa PROFIL, responsável
pela elaboração do novo Plano de Bacia. A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) relatou
sobre a importância dos acordos de cooperação técnica firmados entre o CBH-R2R com
o INEA e com a EMATER, destacando o notório avanço do comitê em articulação
institucional. As parcerias formalizadas foram cruciais para a aplicação de recursos na
região pelo CEIVAP. 4 - Informes Gerais - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3)
informou sobre algumas documentações pendentes e a proximidade do fim do prazo
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para inscrição do Processo Eleitoral do CBH-R2R Biênio 2021-2022.Por fim, reafirmou a
disposição da secretaria executiva para o apoio necessário. Sem mais assuntos a tratar,
foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Maria Marcella (Agevap UD3) e
gerou os seguintes encaminhamentos: 1) Aprovação da metodologia para definição de
unidades hidrológicas na região hidrográfica do Rio Dois Rios – GeoPortal-R2R; 2)
Aprovação da Minuta do Projeto de Educação Ambiental – Agente das Águas de
Monitoramento Participativo.

Nova Friburgo, 21 de janeiro de 2021.

Lícius de Sá Freire
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios
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