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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia onze de março do ano dois mil e 
vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não Presencial). 
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com a presença de cinco 
membros do Diretório Colegiado, cinco convidados e cinco membros do escritório local, 
teve início a reunião presidida pelo Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr. Ocimar 
(APROJAN), com a seguinte ordem do dia: 1) Participação do Comitê Rio Dois Rios no 
SIGA. PAUTA ÚNICA – Com a palavra, por ter presidido o Comitê no mandato à época 
das tratativas anteriores sobre a renovação e atualização do Sistema de Informações de 
Gestão das Águas – SIGA, o Sr. Lícius fez a contextualização histórica do assunto e 
também a referência a documentos relacionados (em anexo), que solicitou constarem 
registrados nesta ata: Carta nº 306/2020/DI-AGEVAP, Carta CBH-R2R n°024/2020, 
carta n°395/2020/DI-AGEVAP e Termo de Referência do SIGA. A Diretora Executiva da 
Agevap, Sra. Fernanda Scudino, defendeu a importância e vantagens do novo sistema e 
que ele seria uma aquisição em benefício do próprio Sistema de Gestão de Recursos. O 
Sr. André Bohrer e a Sra. Tatiana reforçaram a relevância das atualizações nos módulos 
do Sistema, que passaria a contemplar rotinas administrativas e financeiras, além de 
outras funções operacionais (patrimonial, gestão de projetos, demandas, compras, 
recursos humanos, entre outros), beneficiando o sistema como um todo. O Sr. Davi 
Araújo (Agevap) fez breve sobre o funcionamento e integração dos novos módulos do 
SIGA. No espaço aberto para dúvidas e esclarecimentos, a Sra. Alessandra Assunção 
(SUPRID/Inea) questionou sobre se a proposta do sistema não estaria no escopo de 
custos referentes ao Contrato de Gestão (custeio operacional). Em resposta, a Sra. 
Fernanda reforçou os ganhos para além da questão administrativo-financeira e o ganho 
para o Sistema de Gestão como um todo. A Sra. Lívia Soalheiro ponderou trazendo sua 
visão sobre a questão e as necessidades organizacionais que demandam a necessidade 
do novo SIGA e informou sobre uma oficina para os Comitês, no âmbito do CEIVAP, 
onde os CBHs poderiam compreender melhor a necessidade do SIGA, como também 
apontar demandas deles que porventura não estivessem contempladas no sistema. O 
Sr. Lícius sugeriu como encaminhamento o detalhamento de custos (inclusive sobre o 
chamado rateio) em uma nova carta que oficialize o pedido de participação do CBH Rio 
Dois Rios. A Sra. Fernanda informou quanto ao possível impedimento de não haver 
previsão para esse custo no Plano de Aplicação Plurianual - PAP vigente do CBH-R2R, 
sanável com a revisão do PAP caso o Comitê opte pela contribuição à implantação do 
sistema. A Sra. Fernanda também comunicou que o investimento para adesão ao SIGA 
estaria na ordem de R$80.000,00 já descontado o módulo do Siga Web. A Sra. Natalia 
Ribeiro (Agevap UD3) contribuiu com o resgate das discussões entre o CBH e 
Delegatária durante a construção do programa do GeoPortal do R2R com o Inea. Em 
destaque a preocupação e a garantia de que o Portal fosse integrado com as 
informações do SIGA e que atendesse as demandas da gestão da bacia. A Sra. Tatiana 
Lopes (Agevap) reforçou a colocação da Natalia e contribuiu no esclarecimento de como 
o investimento do Comitê no Sistema se justifica para além da linha de custeio 
operacional, consistindo em uma ferramenta em benefício do Comitê ao permitir que se 
alcance mais eficiência operacional que, em ultima instância, atende as necessidades 
dos Comitês. Esgotada a discussão sobre o assunto, o Sr. Ocimar comunicou que o 
comitê ficará no aguardo da carta da Agevap, conforme prazo informado pela Sra. 
Fernanda Scudino de até 5 dias. 
 
 
Nova Friburgo, 11 de março de 2021. 
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LISTA DE PRESENÇA 
 

Membros 
 

Alessandra Assunção (Inea/SUPRID); Mayná Coutinho (CEDAE); Lícius de Sá Freire 
(FIPERJ); Ocimar Teixeira (APROJAN); e Vicente Bastos Ribeiro (Fazenda Soledade).  
 
Convidados 
 
Fernanda Scudino (Agevap); Tatiana Lopes (Agevap); Davi Araújo (Agevap); Rafael 
(Agevap); e Lívia Soalheiro (SEAS) 
 
Membros da Secretaria Executiva 
 

André Bohrer (Agevap UD3); Natalia Ribeiro (Agevap UD3); Gabriela Silva (Agevap 
UD3); Maria Marcella Vianna (Agevap UD3); e Ramon Porto (Agevap UD3). 


