
Ata aprovada na 1ª Reunião Ordinária do Diretório (18/05/21) 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia dezenove de março do ano dois 
mil e vinte e um, através de videoconferência entre os participantes (Reunião Não 
Presencial). Aos dezenove dias do mês de março 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) Deliberação sobre a carta de 
resposta à Agevap, referente a nova proposta do SIGA. O Sr. Ocimar deu início à 
reunião e prosseguimento à ordem do dia: PAUTA ÚNICA – Deliberação sobre a carta 
de resposta à Agevap, referente a nova proposta do SIGA – Por solicitação do 
Diretor Presidente, o Sr. André Bohrer projetou para todos a Carta nº 074/2021/DI-
AGEVAP/RES e, conforme a leitura da mesma pelos presentes, os seguintes pontos 
foram levantados: I) A dúvida sobre a razão pela qual o CBH-R2R não foi informado 
adequadamente sobre proposta e no momento devido (assinatura do contrato antes de 
formalizada a solicitação de recursos junto ao CBH-R2R). Apesar de reconhecido pela 
Agevap na carta que o momento da apresentação da proposta junto ao CBH-R2R não 
foi adequado; II) Informações insuficientes para o entendimento sobre como os módulos 
propostos proporcionariam avanços para o CBH-R2R; III) A falta de esclarecimento 
sobre o critério adotado para o rateio do custo entre os CBHs. Não foi encontrado pelo 
CBH-R2R o caminho para se chegar ao valor apresentado na proposta da carta, 
aparentemente não corresponde à divisão de valores entre os pares integrantes do CG 
01/2010 e, tampouco, à proporção levando em conta a arrecadação dos CBHs; IV) A 
dúvida sobre se estaria prevista a revisão e/ou restituição dos valores já pagos pelos 
demais CBHs, antes da formalização da participação do CBH-R2R e também dos CBHs 
mineiros, considerando que o valor de investimento proporcional tende a reduzir com a 
entrada de novos participantes no rateio; V) A dúvida sobre a finalidade dos recursos a 
serem então aportados pelo CBH-R2R e os CBHs mineiros, uma vez que a previsão 
orçamentária do SIGA (desde o TdR) e, portanto, o contrato já celebrado, já os 
considerava; e, VI) Considerando o possível esclarecimento sobre as questões 
apresentadas, ainda permanece uma última dúvida, sobre como seria possível ao CBH o 
aporte proposto, na ordem de R$ 77.000,00 (Setenta e sete mil reais), não havendo 
valor disponível (nem previsto) para esta linha de investimento no Plano de Aplicação 
Plurianual do CBH-R2R - PAP 2021-2022. Sendo assim, diante dos apontamentos que 
foram feitos, foi solicitado à secretaria executiva a elaboração de uma carta do CBH-
R2R para retorno à Agevap com relação à proposta constante da Carta nº 074/2021/DI-
AGEVAP/RES. Foi também solicitado, e enfatizado, que a carta do comitê deveria 
claramente expressar sua disposição à integração administrativo-financeira junto à 
delegatária, o que, no entanto, permanece inviável com essas questões em aberto. 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 o seguinte encaminhamento: Elaborar carta do 
CBH-R2R, em resposta à Carta nº 074/2021/DI-AGEVAP/RES, considerando os 
apontamentos do Diretório nesta reunião. 
 
 
 
Nova Friburgo, 19 de março de 2021. 
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