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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia onze de fevereiro do ano dois mil 

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

Presencial). Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, com a presença 

de cinco membros do Diretório Colegiado e cinco 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) Proposta de data para o 3° Seminário Plano 

de Bacia (04/03); 2) Apreciação da minuta do Projeto de Educação Ambiental; 3) 

Proposta de metodologia para divisão espacial da RH-VII; 4) Renovação da contratação 

do Rafael Merlim (geoprocessamento); 5) Informes sobre o processo eleitoral; e 6) 

Informes gerais. O Sr. Lícius Freire deu início da reunião e prosseguimento à ordem do 

dia: ITEM 1 - Proposta de data para o 3° Seminário Plano de Bacia (04/03) – Foi 

aprovada a proposta de data para a realização do 3º Seminário do Plano de Bacia do 

CBH-R2R, apresentação do produto final PF 05 – Consolidação do Plano) para o dia 

quatro de março. O Sr. André Bohrer (Agevap UD3) chamou atenção para a importância 

da presença de todos no evento (não presencial) pois marca o final do processo de 

revisão do Plano, onde que será apresentada a consolidação do trabalho realizado pela 

empresa Profill e as contribuições do GT de acompanhamento composto por membros 

do CBH Rio Dois Rios. Antes de seguir à discussão do ponto de pauta seguinte, a Sra. 

Natalia Ribeiro (Agevap UD3) complementou com mais informações sobre o objetivo do 

seminário. ITEM 2 - Apreciação da minuta do Projeto de Educação Ambiental - A 

Sra. Natália Ribeiro contextualizou o ponto de pauta, explicando que, de forma 

semelhante ao Projeto de Diagnóstico e Intervenção, o Projeto de Educação Ambiental - 

Agente das Águas estaria sendo instituído formalmente por meio de Resolução, entre as 

linhas principais de atuação e investimento do CBH-R2R. Sendo assim, passada a 

discussão do projeto no âmbito da Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal – 

CTPIL, o Diretório consentiu com o texto do projeto apresentado pela secretaria 

executiva e o encaminhou à aprovação do Plenário.  ITEM 3 - Proposta de 

metodologia para divisão espacial da RH-VII – A Sra. Natalia Ribeiro fez uma 

introdução sobre o reconhecimento de Unidades Hidrológicas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Dois Rios, trabalho de geoprocessamento desenvolvido pelo Especialista de 

Recursos Hídricos Sr. Rafael Merlim (Agevap UD3) no âmbito do Projeto Diagnóstico e 

Intervenção através de Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Estadual do 

Ambiente – Inea. Em seguida, o próprio Sr. Rafael apresentou ao Diretório o relatório de 

desenvolvimento do projeto, descrevendo a metodologia empregada para a 

determinação das Unidades Hidrológicas da RH-VII e um mapa preliminar adotando a 

referida metodologia. Durante a apresentação do Sr. Rafael Merlim foram esclarecidas 

as dúvidas dos presentes sobre o trabalho em andamento. ITEM 4 - Renovação da 

contratação do Rafael Merlim (geoprocessamento) – Em seguida, o Sr. Rafael Merlim 

solicitou a compreensão do Diretório para a necessidade de ausentar-se, por conta de 

outro compromisso. Dando prosseguimento, a Sra. Natalia Ribeiro contextualizou o 

ponto de pauta, informando ao Diretório que, para a continuidade do trabalho 

desenvolvido pelo especialista na área de geoprocessamento, seria necessária a 

tramitação de processo administrativo junto a Agevap para a renovação do contrato em 

andamento. Adiantando os procedimentos para a renovação, a secretaria executiva 

apresentou o Plano de Trabalho para a próxima fase de trabalho do profissional de 
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geoprocessamento. Considerando adequada a proposta do Plano de Trabalho e a 

qualidade da contribuição do Sr. Rafael Merlim, foi aprovado pelo Diretório o 

planejamento apresentado e recomendado o processo de renovação do contrato de 

trabalho com o profissional de geoprocessamento. ITEM 5) Informes sobre o processo 

eleitoral - O Sr. André Bohrer fez o relato do andamento do processo eleitoral para a 

nova composição do CBH-R2R (biênio 2021-2022), resumindo o quantitativo de 

inscrições recebidas e o levantamento de algumas pendências, estas sendo tratadas 

junto à Comissão Eleitoral. Aproveitou ainda para manifestar sua apreensão quanto à 

primeira experiência da secretaria executiva de um Fórum Eleitoral realizado de forma 

não-presencial, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Mas 

reforçou o empenho de todos da equipe para garantir o sucesso do evento. ITEM 6 - 

Informes gerais – Outros informes foram sobre o início ou andamento de processos 

técnicos e administrativos, destacando a retomada dos processos referentes ao I 

Concurso de Curtas do CBH Rio Dois Rios. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a 

reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3) e gerou os seguintes 

encaminhamentos: 1) aprovada a proposta da data de 04/03/2021 para a realização do 

3º Seminário do Plano de Bacia do CBH-R2R; 2) aprovada a proposta do Projeto de 

Educação Ambiental, a ser encaminhado ao Plenário para institucionalização através de 

Resolução; e 3) aprovado o Plano de Trabalho e a renovação do contrato de trabalho 

com o profissional de geoprocessamento. 
 
 
 
Nova Friburgo, 11 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lícius de Sá Freire 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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Secretaria Executiva 
 

André Bohrer (Agevap UD3); Gabriela Silva (Agevap UD3); Mª Marcella Vianna (Agevap 
UD3); Natalia Ribeiro (Agevap UD3); Ramon Porto (Agevap UD3); e Rafael Merlim 
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