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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezoito de maio do ano dois mil 
e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte um, com a presença de 
cinco membros do Diretório Colegiado e quatro membros do escritório local, teve início a 
reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. Ocimar Teixeira 
(APROJAN), com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação de atas; 2) Definição sobre 
representações externas; 3) Atualizações sobre o PROTRATAR IV; 4) Atualizações 
sobre o Programa Mananciais - PRISMA Barracão dos Mendes; 5) Informes gerais. 
ITEM 1 - Aprovação de atas - após confirmação da leitura prévia  das atas pelos 
presentes e a informação da secretaria executiva de nenhuma manifestação com 
relação a alterações nos textos, as atas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Extraordinárias do 
Diretório foram aprovadas. ITEM 2 - Definição sobre representações externas - O Sr. 
André Bohrer fez a contextualização do assunto, recapitulando o histórico de 
representações externas do CBH-R2R durante as últimas gestões do CBH Rio Dois 
Rios: GT Mananciais, GT Vazões, CT, GT Educação Ambiental e o GTAI (âmbito do 
CEIVAP). No âmbito do Fórum Fluminense de CBHs - FFCBH, é prevista a participação 
de três representantes. Sobre as atuais prioridades do Comitê, foram mencionados  GT 
do Plano de Bacia, GT Mananciais (CEIVAP), Projeto Diagnóstico e Intervenção, 
Projetos de Saneamento/PROTRATAR e o Projeto de Educação Ambiental (Agente das 
Águas); Criação de 2 GT - Grupo de Acompanhamento do Plano de Bacia e GA do CG 
(mesmos membros). A proposta foi de fundir os dois grupos em um só para discutir a 
implantação do PB e o CG aproveitando a composição atual de 3 membros). Preparar 
uma tabela para preenchimento pelo Diretório, indicando membros para as diversas 
representações. ITEM 3 - Atualizações sobre o PROTRATAR IV - O Sr. André Bohrer 
fez a contextualização do assunto e informou sobre o andamento das inscrições dos 
municípios de Trajano de Moraes e São Fidélis, com a avaliação de boas chances para 
a habilitação de ambos na segunda abertura de inscrições da 4ª edição do certame. 
ITEM 4 - Atualizações sobre o Programa Mananciais - PRISMA Barracão dos 
Mendes -  O Sr. André Bohrer informou sobre o processo de escolha da microbacia de 
Barracão dos Mendes no âmbito do Programa Mananciais do CEIVAP, através das 
indicações do CBH junto à coordenação do Programa. No momento está sendo 
realizado o DRP, onde os produtores estão sendo entrevistados sobre as questões que 
envolvem a integridade da microbacia. Foi informada a percepção inicial, desde as 
ações de campo já realizadas, de uma grande receptividade dos agricultores para a 
possibilidade de oferta de kits para irrigação racional, mais econômica e eficiente. Foram 
verificadas poucas, mas existentes, demandas de saneamento e cercamento de 
nascentes. Uma frente de atuação com grande potencial de contribuir para a boa 
visibilidade do Comitê junto a comunidade será a de recuperação das estradas, em 
parceria com a Prefeitura. O bom início do Programa representa a validação da 
estratégia de atuação do Comitê, focada na articulação interinstitucional. Por fim, foi 
lembrado que o desenvolvimento dessas ações dentro do Programa Mananciais será 
usado como referência e replicabilidade para a bacia do R2R através do Projeto 
diagnóstico e Intervenção. ITEM 5 - Informes gerais - Convite para participar da 
elaboração de um projeto de Educação Ambiental para a comunidade agrícola junto a 
Prefeitura (secretaria de agricultura). Validação da pauta da próxima reunião do 
Plenário: Aprovação de atas, Coordenação da CTPIL, informes PROTRATAR, SES 
(Bom Jardim, Monnerat), Concurso de Curtas e possível aprovação de resolução sobre 
aplicação emergencial de recursos de projetos do Comitê para custeio da delegatária, 
pauta a ser finalizada via whatsapp com os demais membros do Diretorio; Prorrogação 
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do período de inscrições do Concurso de Curtas, devido a falta de inscrições até o 
momento; Comunicado sobre inscrições que não foram habilitadas no processo eleitoral 
para composição do Comitê - biênio 2021-2022 e que entraram com recurso, descrição 
dos pontos pelo Sr. André Bohrer: Apedema (documento sem comprovação de registro 
em cartório) e Adefimpa (não constava no estatuto finalidade em meio ambiente e 
recursos hídricos, somente no regimento interno). Foi informado ao Diretório o 
encaminhamento à consulta da assessoria jurídica da Agevap sobre a questão; Plano de 
Bacia: Aguardando finalização do PIRH (incorporação das últimas revisões) para dar 
prosseguimento à aprovação junto ao CERHI-RJ. Por fim, os membros do Diretório se 
comprometeram em contribuir na redação do texto, via aplicativo de comunicação 
instantânea, em interação direta com a secretaria executiva. Sem mais assuntos a tratar, 
foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Ramon Porto (Agevap UD3) e 
gerou os seguintes encaminhamentos: Ata aprovada; Reunir os dois GTs de Plano de 
Bacia e de Contrato de Gestão em um único grupo;  Agendar uma reunião com o 
Diretório para aprovação do MOP junto a ANA (Marcio Araujo).  
 
 

Nova Friburgo, 18 de maio de 2021. 
 
 
 
 

 
 

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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