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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezessete de agosto do ano dois 
mil e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos dezessete dias do mês de agosto 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 da ata da 1ª ROD 
(18/05/21); 2) Regimento Interno; 3) Proposta de palestras do Plano de Bacia (pós-
pandemia); 4) Ajustes do Plano de Comunicação; 5) Geo-portal do CBH-R2R; e 6) 
Informes: a. Projeto Mananciais, b. Protratar, c. Concurso de Curtas, e d. Gerais. ITEM 1 
- Aprovação da ata da 1ª ROD (18/05/21) - Após confirmação da leitura prévia da 
minuta pelos presentes e a informação da secretaria executiva de nenhuma 
manifestação com relação a alterações no texto, a ata foi aprovada. ITEM 2 – 
Regimento interno - Sr. André Bohrer (Agevap UD3) contextualizou o ponto de pauta, 
informando sobre algumas questões do regimento interno que poderiam ser atualizadas, 
considerando aprimoramentos que já foram feitos por outros CBHs ao longo dos últimos 
anos. A secretaria executiva colocou-se à disposição para que seja preparada uma 
proposta de atualização do regimento, para posterior análise do Diretório. O Diretório 
acolheu a sugestão e solicitou a elaboração da proposta. ITEM 3 - Proposta de 
palestras do Plano de Bacia (pós-pandemia) - Proposta do Sr. Vicente Ribeiro 
(Fazenda Soledade), apresentada pelo Sr. André Bohrer, de uma rodada de palestras na 
região hidrográfica sobre o Plano de Bacia, com o objetivo de consolidar internamente e 
propagar o conhecimento sobre a gestão das águas na região, bem como divulgar o 
Plano de Bacia recém-revisado. Para acontecer após o controle da pandemia do 
coronavírus. O Diretório aprovou a proposta, demandando da secretaria executiva esse 
planejamento. ITEM 4 - Ajustes do Plano de Comunicação - O Sr. André Bohrer 
chamou a atenção do Diretório para algumas metas do Plano de Comunicação que 
precisavam de ajustes, pois devido a pandemia muitas das atividades foram afetadas 
comprometendo a articulação institucional necessária para a execução das metas 
relacionadas aos spots e podcasts. E outra questão apontada foi que a periodicidade do 
informe estava muito alta, e isso resultaria em informes repetidos, ou com pauta 
empobrecida. Após análise e discussão das metas em questão, o Diretório aprovou: A 
periodicidade do Informativo do CBH-R2R, passando de mensal para trimestral, sendo 
publicado nos meses de intervalo entre as reuniões do Plenário. A metas de spots e 
podcasts, adiadas para início a partir de 2022. Aproveitando o tema, foi apresentada a 
nova estagiária de comunicação compondo a equipe do escritório local da Agevap, a 
estudante Nayara Turque (Agevap UD3). ITEM 5 - Geo-portal do CBH-R2R – O Sr. 
André Bohrer informou sobre o andamento da construção do portal online de 
informações georefenciadas da bacia do CBH-R2R, sendo elaborado em parceria com o 
Inea no âmbito do Projeto de Diagnóstico e Intervenção. Apresentou a proposta de um 
webinar de lançamento do portal, já em fase de conclusão. Aventou-se ainda a 
possibilidade de inclusão da região hidrográfica do R2R no PSAM (programa do governo 
estadual), com possibilidade do lançamento conjunto, entre o fim de agosto e início de 
setembro. ITEM 6 – Informes – Sobre o I Concurso de Curtas do CBH-R2R, em fase de 
análise das inscrições pela Comissão de avaliação foi informado sobre o andamento do 
processo de doação dos respectivos prêmios. Com relação ao PRISMA Barracão dos 
Mendes - Programa Manaciais do CEIVAP foi passado o relato da secretaria executiva, 
também compartilhado via whatsapp para o Diretório. Sobre os municípios inscritos no 
Protratar (CEIVAP), foi informado que Trajano de Moraes não conseguiu encaminhar o 
projeto dentro do prazo e que o município de São Fidelis recebeu do Comitê o projeto de 
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SES em cima do prazo e para conseguir encaminhar, precisou desmembrá-lo, trabalho 
que foi realizado pela equipe da sede da Agevap. O Sr. Lícius complementou com a 
informação sobre o TAC envolvendo o CBH-R2R e possibilidade iminente de uma 
entrada de recursos financeiros para o CBH-R2R, complementar aos atuais recursos 
provenientes da cobrança pelo uso da água. Sobre o Projeto Agente das Águas, foi 
informado estar em fase de conclusão do texto para apreciação do Comitê e posterior 
assinatura de Convênio. Foi ainda anunciada a solicitação da Agevap, de uma reunião 
com a Diretora Executiva Sra. Fernanda Scudino (Agevap Resende) sobre a proposta de 
contratação de uma gerenciadora de projetos para o programa de SES. 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; Solicitado à 
secretaria executiva a elaboração de uma proposta inicial de revisão do regimento 
interno do CBH-R2R; e aprovados ajustes sobre algumas das metas do Plano de 
Comunicação do CBH-R2R.  
 
 

Nova Friburgo, 17 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

 
Ocimar Alves Teixeira 

Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios 
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