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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO RIO DOIS RIOS (CBH RIO 
DOIS RIOS), realizado no dia vinte e um do mês de setembro do ano de dois mil e vinte 
e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). Aos 
vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, com a presença de 
trinta e um representantes de membros, dois convidados e quatro colaboradores da 
secretaria executiva (conforme relação de presença no final desta ata), teve início a 
reunião presidida pelo Diretor Presidente Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan), que deu 
prosseguimento ao ponto de pauta. Em seguida, solicitou à secretaria executiva a 
apresentação da ordem do dia: Aprovação das atas da 46ª ROP (22/06/21); 2) 
Aprovação da Resolução CBH-R2R n°075, que dispõe sobre a divisão espacial oficial da 
região hidrográfica do Rio Dois Rios; 3) Informes temáticos: 3.1. Programa Mananciais; 
3.2. Edital Protratar; 3.3. Concurso de Curtas do CBH-R2R; 3.4. Agente das Águas; 
4)Informes gerais; ITEM 1 – Aprovação da Ata da 46ª ROP (22/06/21)– Ata aprovada 
por unanimidade, após confirmação de leitura prévia pelos membros presentes e 
nenhuma manifestação de rejeição ou de necessidade de correção. ITEM 2 - 
Aprovação da Resolução CBH-R2R n°075, que dispõe sobre a divisão espacial 
oficial da região hidrográfica do Rio Dois Rios–Sr. Ocimar Teixeira prosseguiu com o 
ponto de pauta e o Sr. André Bohrer (Agevap UD3) fez uma breve contextualização 
sobre a Resolução CBH-R2R Nº 075 que é um desdobramento do Projeto de 
Diagnóstico e Intervenção em conjunto com a GERGET/INEA. Sra. Natalia Ribeiro 
(Agevap UD3) ressaltou a importância da aprovação da resolução, por ser uma 
ferramenta de análise de dados, que trata minuciosamente de ações a serem 
executadas nas microbacias prioritárias da região hidrográfica do Rio dos Rios e a 
expectativa. Sra. Laís Costa (INEA) e Sr. Rafael Merlim (Agevap UD3) fizeram uma 
breve apresentação referente ao estudo realizado acerca das sub-bacias e microbacias 
da região hidrográfica do Rio Dois Rios, juntamente a demonstração das análises de 
dados utilizadas e seus resultados, no limite da bacia. Após a apresentação, os 
membros manifestaram suas dúvidas, que prontamente foram sanadas pela equipe. A 
Resolução CBH-R2R Nº 075 foi aprovada por unanimidade, sem manifestação contrária. 
ITEM 3 - Informes temáticos: 3.1. Programa Mananciais; 3.2. Edital Protratar; 3.3. 
Concurso de Curtas do CBH-R2R; 3.4. Agente das Águas–O Sr. André Bohrer 
(Agevap UD3), relatou rapidamente a atual situação do Programa Mananciais que está 
em execução na bacia do Barracão do Mendes. Houve a realização do diagnóstico da 
bacia e o levantamento dos proprietários com interesse em participar do programa. O 
Prisma (Programa de recuperação integrada da microbacia alvo) foi aprovado pelo grupo 
de mananciais CEIVAP e foi encaminhado para o Comitê Rio Dois Rios. A Sra. Natalia 
Ribeiro (Agevap UD3) ressaltou brevemente a importância do planejamento estratégico, 
a fim de angariar os recursos providos por parceiros internos do sistema e externos, em 
caráter de beneficiar os projetos e ações realizadas no CBH-R2R. Sr. André Bohrer 
parabenizou ao Sr. Gerson Yunes (Emater) e toda equipe da EMATER-RJ, juntamente a 
Marcelo Silva (PMNF) e toda equipe da Sec de Agricultura de Nova Friburgo e o Sr. 
Ocimar Teixeira (Aprojan), que em conjunto, se dispuseram e somaram forças para que 
o projeto fosse realizado. Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan) contextualizou a importância do 
trabalho desenvolvido em conjunto com a comunidade, para que os projetos tenham 
resultados. Em seguida, o Sr. André Bohrer atualizou rapidamente sobre o andamento 
do munícipio de São Fidélis no processo do Protratar, o cenário atual é favorável, para 
que o município seja contemplado, mas ainda há a pendência da entrega da licença 
ambiental do projeto. Sobre o Concurso de Curtas do CBH-R2R, o Sr. André Bohrer 
(Agevap UD3), já tem os nomes dos vencedores e salientou que não haverá cerimônia 
presencial para entrega dos prêmios, devido ao atual cenário de pandemia. Haverá um 
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encontro breve com membros da secretaria executiva e os contemplados, onde será 
gravado a entrega dos prêmios e os depoimentos dos mesmos. O processo do Agente 
das Águas está em andamento e em evolução.Existe uma perspectiva positiva para que 
até dezembro os acertos institucionais sejam realizados. Sra. Natalia Ribeiro (Agevap 
UD3) contextualizou os benefícios e visibilidade que o projeto Agente das Águas trará 
para a região hidrográfica do Rio Dois Rios. ITEM 4 – Informes Gerais– O Sr. André 
Bohrer (Agevap UD3), informou sobre a proveitosa palestra referente ao SES realizada 
na comunidade de Banquete distrito de Bom Jardim/RJ. O Sr. Ocimar Teixeira (Aprojan) 
corroborou que a palestra foi bem participativa. A Sra. Regina Bergarmo (Bom Jardim) 
informou ter sido uma reunião importante e que gerou esclarecimentos na comunidade. 
Sra. Natalia Ribeiro (Agevap UD3) enfatizou que brevemente será lançado o Geoportal, 
no mês de outubro. O Sr. Sérgio Paiva (Beer Alliance) informou que a instituição está 
passando por uma fusão e o novo representante junto ao comitê será o Sr. Flávio Stern 
(Beer Alliance). Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião e posteriormente lavrada por 
mim, Maria Marcella Vianna (Agevap UD3), a presente ata. Esta reunião gerou os 
seguintes encaminhamentos: Aprovada a ata 46º ROP (21/09/2021), Aprovada a 
Resolução CBH-R2R n° 075/2021 (que dispõe sobre a divisão espacial oficial da região 
hidrográfica do Rio Dois Rios).  
 
 
 
 
Nova Friburgo, 21 de setembro de 2021.  
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