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Ata da 39ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, 1 
realizada no dia 04 de abril de 2018, iniciada às 10 h 06 min, no auditório da Superintendência do 2 

INEA (SUPBIG) – Situada na Avenida Luigi Amêndola, 236 – Parque das Palmeiras, Angra dos Reis 3 
- RJ, 23.906-825. A reunião seguiu com a seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. 4 

Homologação e Posse dos Novos Membros (Pref. Municipal de Mangaratiba e FIPERJ); 4. 5 
Aprovação da ata da 38º Reunião Ordinária Plenária (22/02/2018); 5. Apresentação da 6 

Delegatária AGEVAP; 6. Composição do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - 7 
GACG; 7. Plano de Bacia (relato do acompanhamento do PRH-BIG, Programa de Mobilização 8 
Social; 8. Pró-Gestão; 9.  8º Fórum Mundial da Água – FMA; 10. Encontro Estadual de Comitês 9 

de Bacias Hidrográficas - ECOB; 11. Recomposição das Câmaras Técnicas – CTs; 12. Assuntos 10 
Gerais. 1- Abertura: o Sr. Gustavo Machado (FIOCRUZ), Diretor Presidente do CBH-BIG, iniciou 11 
a reunião ressaltando ser esta a primeira reunião plenária após a recomposição do Comitê e que a 12 
direção do Comitê tem realizado reuniões com a entidade delegatária e com o Inea para operacionalizar 13 
o contrato de gestão. Propôs então uma rodada de apresentações, em função da nova composição do 14 

plenário. 2. Aprovação da pauta: o Sr. Gustavo Machado (FIOCRUZ) realizou a leitura dos pontos 15 
de pauta e a mesma foi aprovada sem alterações. 3. Homologação e Posse dos Novos Membros (Pref. 16 

Municipal de Mangaratiba e FIPERJ): Foram homologados e tomaram posse na composição do 17 
CBH-BIG a FIPERJ, representada pelo Sr. André Araújo, e a Prefeitura do Município de Mangaratiba, 18 

representada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Carlos Abenza. 4. Aprovação da ata 19 
da 38º Reunião Ordinária Plenária (22/02/2018): A Srta. Tatiane (INEA) apontou que deveria ser 20 
corrigida a parte onde dizia que o Comitê indicou para representá-lo o Sr. Vitor (SAPE), sendo que o 21 

mesmo ainda não entregara a documentação necessária para integrar formalmente o Comitê. A plenária 22 

decidiu por alterar na ata que o Sr. Vitor Lisboa seria indicado a partir da entrega da documentação 23 
devida e da sua respectiva homologação. Após esta única alteração, a ata foi aprovada pelo plenário. 24 
5. Apresentação da Delegatária AGEVAP: o Sr. André Marques, diretor presidente da AGEVAP, 25 

fez uma apresentação da entidade delegatária, de suas atribuições, da organização e do planeamento 26 
para o atendimento às necessidades do Comitê, sinalizando que o Comitê será atendido e acompanhado 27 

por um especialista em recursos hídricos e por um especialista administrativo que estão em Processo 28 
de contratação e treinamento. 6. Composição do Grupo de Acompanhamento do Contrato de 29 
Gestão – GACG: o Sr. Gustavo Machado (FIOCRUZ) esclareceu que a composição do grupo de 30 

acompanhamento do contrato de gestão com a delegatária deverá ter um representante de cada setor 31 
(poder público, usuários e sociedade civil) e deverá se reunir no mínimo uma vez ao ano para 32 

acompanhamento do contrato. Definiu-se que a CEDAE (usuários), representada pelo Sr. Paulo 33 

Mauricio T. Motta, e a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (poder público) representada pelo Sr. 34 

Filliphe Mota de Carvalho, farão parte do GACG e enquanto se debatia qual instituição comporia o 35 
grupo representando a sociedade civil, o Sr. Vitor Lisboa (SAPÊ) manifestou interesse em que a SAPE 36 
compusesse o GACG solicitou que a plenária realizasse a homologação imediata da instituição SAPE. 37 
Como a SAPÊ não havia apresentado até esta reunião todos os documentos necessários para sua 38 
habilitação como membro do plenário do CBH-BIG, a tempo de serem verificados pela secretaria 39 

executiva; de acordo com as regras estabelecidas em edital, a sua homologação só poderá ocorrer na 40 
próxima plenária, após análise e validação dos documentos apresentados. Contudo, por solicitação do 41 
Sr. Vitor Lisboa, representante da SAPÊ, foi colocado em votação se a plenária abriria uma exceção à 42 
regra estabelecida, homologando a SAPÊ antes da análise do documento. Na votação oito membros 43 
votaram contra e dois se abstiveram. Levantou-se a possibilidade de indicação da SAPÊ para 44 

composição do GACG, condicionado a sua homologação na próxima plenária, mas por fim ficou 45 

decidido que o CEFET é quem participará do GACG representando a sociedade civil, fechando assim 46 
a composição do grupo. Ficou definido ainda que a coordenação do grupo será definida pelo próprio 47 
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grupo em sua primeira reunião. 7. Plano de Bacia (relato do acompanhamento do PRH-BIG, 48 
Programa de Mobilização Social: A empresa Profill Engenharia, através de seus representantes, 49 

apresentou o andamento do Plano de Recursos Hídricos, destacando os cinco produtos finalizados que 50 
já foram apresentados ao GTA e que já estão aprovados ou em processo de aprovação: Relatório da 51 
Base de Dados; Relatório de Uso do Solo; Programa de Mobilização Social; Relatório de Campo e 52 
Definição das UHPs (Unidades Hidrológicas de Planejamento). 8. Pró-Gestão: O Sr. Luiz Constantino 53 
(Inea) expôs que o projeto Pró-Gestão busca verificar a consistência interna dos dados entre a outorga 54 

do Inea e cadastro (CNARH) e tem ainda a intenção de realizar dois eventos: uma apresentação formal 55 
ao Comitê sobre o escopo do projeto e o seu andamento, a ser realizada na próxima reunião plenária 56 

do CBH-BIG, e uma capacitação/treinamento, com data e local a serem confirmados, mas com 57 
indicativo para ser realizado na última semana de maio no CEFET/RJ. 9.  8º Fórum Mundial da Água 58 
– FMA: o Sr. Gustavo Machado e o Sr. Filliphe Mota de Carvalho relataram sobre a participação no 59 
8º FMA. 10. Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas – ECOB e 11. Recomposição 60 
das Câmaras Técnicas – CTs: devido ao baixo número de participantes presentes ao final da reunião 61 

a plenária decidiu que haverá uma reunião extraordinária do Comitê no dia 03 de maio de 2018 (quinta-62 
feira) para definir quais membros serão indicados para participar do ECOB representando o CBH-BIG 63 

e também para definir a recomposição das câmaras técnicas. 12. Assuntos Gerais. A Srta. Lívia 64 
Soalheiro lembrou que haverá ENCOB em agosto/18 e que o Comitê já deveria pensar em quais 65 

representantes pretende enviar ao encontro. O Sr. Luiz Paulo do Nascimento destacou que, graças ao 66 
Comitê de Bacia, o município de Paraty recebeu uma palestra com uma representante da SEA que 67 
orientou no preenchimento dos formulários e que, por isso, Paraty saltou de 34º para 4º no ranking de 68 

arrecadação do ICMS Ecológico do Estado do RJ. No entanto, ressaltou que pelo ICMS Ecológico os 69 

municípios costeiros não recebem nenhum recurso no quesito manancial, o que considera injusto e 70 
questiona o que o Comitê de Bacia pode fazer para explicitar essa injustiça. O Sr. Vitor Lisboa alertou 71 
sobre a necessidade de o Comitê pensar em ações e aprovar a alocação de recursos em suas próximas 72 

reuniões, sob o risco de não conseguir executar nada neste ano. Em relação a isto, o Sr. Luiz Paulo do 73 
Nascimento lembrou que havia pretensão de se realizar uma oficina de planejamento estratégico antes 74 

de mês de maio/2018, mas que já não haveria mais tempo. O Sr. Gustavo Machado ponderou sobre a 75 
importância de se planejar adequadamente a aplicação dos recursos, o que poderia ser feito através da 76 
construção de um planejamento estratégico ainda no primeiro semestre de 2018, com um ou dois dias 77 

dedicados exclusivamente para isso. Sugeriu ainda que a diretoria trouxesse para a próxima reunião 78 
uma proposta para a construção do planejamento estratégico do CBH-BIG. Nada mais havendo a tratar, 79 

o Sr. Gustavo Machado (FIOCRUZ) encerrou a reunião. Angra dos Reis, 04 de abril de 2018. 80 

 81 

Encaminhamentos: 82 

Apresentação do Pró-gestão na próxima reunião plenária e capacitação/treinamento em data e local a 83 

serem definidos. 84 

Definição, na próxima reunião plenária, dos membros que representação o CBH-BIG no ECOB. 85 

Recomposição das Câmaras Técnicas, na próxima reunião plenária. 86 

Apresentação pela Diretoria, na próxima reunião plenária, de proposta para a construção do 87 

planejamento estratégico do CBH-BIG. 88 

 89 

Lista de Presença: 90 

 91 

Poder Público: 92 
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Prefeitura Municipal de Paraty - Secretaria do Ambiente – Luis Paulo Silva do Nascimento; 93 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria do Meio Ambiente – Filliphe Mota de Carvalho; 94 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria de Governo e Relações Institucionais - Alba 95 

Valéria dos Reis Pereira; 96 

Câmara Municipal de Angra dos Reis - Mariana de Almeida de Souza; 97 

Parque Nacional da Serra da Bocaina - ICMBio – Andréia Quandt Monteiro; 98 

 99 

Sociedade Civil: 100 

Universidade Federal Fluminense (UFF) - IEAR – Paulo Jorge Vaistsman Leal; 101 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) – Fernanda 102 

Rodrigues; 103 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Gustavo Martins Machado; 104 

 105 

Usuários: 106 

Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto (SAAE) de Angra dos Reis – Carlos 107 

Alberto Rocha; 108 

CEDAE – Paulo Mauricio T. Motta; 109 

Eletrobras Eletronuclear – Cesar Bassi Costa; 110 

 111 

Convidados: 112 

AGEVAP – André Marques; 113 

APA Estadual de Tamoios – Fernando Lardosa; 114 

Câmara de Mangaratiba – Jairo Brandão; 115 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) – André Luiz de Araújo; 116 

Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ) – Vitor Santos Lisboa; 117 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA/SEA) – Lívia Soalheiro; 118 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA/SEA) – Luiz Constantino; 119 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA/SEA) – Tatiane Araújo; 120 

Petrobras – Sérgio França; 121 

Prefeitura Municipal de Mangaratiba – Secretaria de Meio Ambiente – Carlos Abenza; 122 

ProFill – Breno Eblem; 123 

ProFill – Nilson Lopes; 124 

ProFill – Pedro Henrique. 125 

 126 

 127 

Angra dos Reis, 04 de abril de 2018. 128 

 129 

 130 

    ___________________________________              _____________________________________ 131 

       Gustavo Martins Machado (FIOCRUZ)                      Luiz Paulo Nascimento (P.M. de Paraty) 132 

                 Diretor Geral         Diretor Secretário   133 
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