
Ata aprovada na 4ª Reunião Ordinária do Diretório (11/11/22) 

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

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

mil e vinte e dois através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 

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

presença de 5 membros do Diretório Colegiado e 5 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) Apresentação do conjunto de critérios para 

priorização das microbacias no âmbito do Projeto Diagnóstico e Intervenção; 2) Informes 

gerais; O Diretor Presidente, Sr. Ocimar Teixeira (APROJAM) deu início à reunião e 

solicitou ao Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3), que fizesse a apresentação dos pontos que 

prosseguiu com a discussão dos itens na seguinte ordem: ITEM 1 - Apresentação do 

conjunto de critérios para priorização das microbacias no âmbito do Projeto 

Diagnóstico e Intervenção - O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3), cumprimentou a Diretoria 

e câmara técnica e passou a fala para o Sr. Rafael Merlin (AGEVAP UD3), que iniciou a 

apresentação da proposta de hierarquização mostrando os critérios utilizados para a 

hierarquização das Unidades hidrológicas de Planejamento da região hidrográfica do Rio 

Dois Rios. O Sr. Rafael Merlin (AGEVAP UD3) informou que a metodología utilizada 

consistiu na análise multicriterial que permite através de técnicas, estatísticas e  cálculos 

específicos a combinação e comparação de cenários, simulando as possibilidades 

existentes para a gestão do território baseando-se na organização de dados geográficos e 

um plano cartográfico. O Sr. Rafael Merlin (AGEVAP UD3), também apresentou os 

resultados e o mapa da análise dos indicadores da hierarquização das áreas prioritárias. 

Após a apresentação, o Sr. Rafael Merlin (AGEVAP UD3) esclareceu algumas dúvidas e o 

Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3), fez uma breve colaboração dizendo que o documento 

apresentado terá algumas alterações para facilitar a compreensão e que o processo para a 

elaboração do documento e do mapa foi realizada através de uma análise de critérios 

chegando assim no resultado contemplado no mapa. A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3), 

explicou, que ainda é necessário uma formatação final do mapa e relembrou que os critérios 

utilizados para a hierarquização, foram baseados na proteção dos mananciais. O Sr. André 

Bohrer (AGEVAP UD3) juntamente com o Sr. Rafael  (AGEVAP UD3) apresentou o mapa 

de balanço hídrico e explicou a importância da abordagem utilizada para definir as áreas a 

serem contempladas pelo projeto. Alguns membros manifestaram suas dúvidas e o Sr. 

André Bohrer (AGEVAP UD3) e a Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) sanaram as dúvidas 

e explicaram a importância do documento e dos mapas contidos nele, salientaram que o 

mesmo poderá ser utilizado em outros projetos do CBH-R2R.   ITEM 2 -  Informes Gerais - 

A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) parabenizou e agradeceu a todos os envolvidos no 

projeto e o Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) parabenizou principalmente o trabalho da Sra. 

Natalia Ribeiro, do Sr. Rafael Merlin (AGEVAP UD3) e de toda secretaria executiva do CBH-

R2R. A Sra. Natalia Ribeiro (AGEVAP UD3) informou que juntamente com a Sra. Mayná 

Coutinho (CEDAE) está trabalhando nos preparativos da Capacitação do GeoPortal e 

solicitou a colaboração do Diretório e da Câmara Técnica  e o Sr. André Bohrer (AGEVAP 

UD3) informou que em breve ocorrerá uma reunião para a revisão do regime interno e 

solicitou a participação de todos os membros.  Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a 

reunião. Esta ata foi lavrada por mim, Âniker Veloso (AGEVAP UD3) e gerou os seguintes 

encaminhamentos: Formatação do Projeto Diagnóstico e Intervenção.  
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