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Ata da 40ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, realizada no
dia 06 de junho de 2018, iniciada às 09h30min, no auditório da APA Cairuçu, sito à Rua Dois, n° 3, Portal das
Artes, Paraty – RJ – CEP 23.970-000, com dois terços do quórum atingido. A reunião seguiu com a seguinte
pauta: 1- Abertura; 2- Aprovação da Pauta da 40ª ROP; 3- Aprovação da Ata da 8ª REP; 4- Aprovação da
Moção de Aplausos; 5- Apresentação Financeira; 6- Apresentação de Propostas para a Reunião do
Planejamento Estratégico; 7- Definição dos representantes no XX ENCOB; 8- Reorganização das Câmaras
Técnicas; 9- Apresentação do GTA PRH-BIG; 10- Apresentação do VI ECOB; 11- Apresentação sobre o ICMS
Verde; 12- Apresentação dos produtos PRH-BIG com GTA e Profill; 13- Assuntos Gerais. 1- Abertura: o Sr.
Gustavo Machado (FIOCRUZ) iniciou a reunião e esclareceu sobre a necessidade da discussão sobre os pontos
que constam na pauta. 2- Aprovação da pauta: a Sra. Tatiane Araújo (INEA) sugeriu que fosse retirado o item
“4. Homologação de Novos Membros”, visto que os mesmos não compareceram à reunião. O Sr. Vitor Lisbôa
(SAPÊ) sugeriu a substituição do tópico 4 pela votação de uma moção de aplausos à Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis e à Câmara Municipal de Angra dos Reis pela redação e aprovação da lei 3.743/2018, que
institui o Programa Produtores de Água e Floresta. A Sra. Moema Versiani (INEA) sugeriu que o item “13.
Assuntos Gerais” ficasse em 14º, e que fosse inserido o tópico “13. Posição da Plenária em Relação ao PPU”.
Para os assuntos gerais, o Sr. Luis Paulo Nascimento (Prefeitura Municipal de Paraty) sugeriu a discussão sobre
uma ajuda do comitê à Prefeitura Municipal de Paraty na redação de um Termo de Referência para projetos
de saneamento rural. As alterações foram acatadas pela plenária. 3- Aprovação da Ata da 8ª REP: a Sra.
Fernanda Rodrigues (CEFET/RJ) solicitou que houvesse a indicação do estado RJ quando mencionado o CEFET,
visto que ele atua também em outros estados. Por unanimidade a ata foi aprovada. 4- Aprovação da Moção
de Aplausos: foi colocada em votação o envio de uma moção de aplausos à Prefeitura Municipal de Angra dos
Reis e à Câmara Municipal de Angra dos Reis pela redação e aprovação da Lei Municipal Nº 3.743/2018 de 15
de maio de 2018. O Sr. Filliphe Mota (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis) sugeriu que o Comitê enviasse
um ofício à Prefeitura Municipal de Paraty e à Prefeitura Municipal de Mangaratiba para motivá-las a proceder
com legislação semelhante. Foi aprovada por unanimidade pela Plenária. 5- Apresentação Financeira: o Sr.
Gustavo Machado apresentou a previsão de valores a serem investidos nas ações do CBH-BIG, que seriam de
aproximadamente R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 (dez a quinze mil reais) para representação do Comitê no XX
ENCOB, R$ 15.000,00 – R$ 20.000,00 (quinze a vinte mil reais) na Reunião de Planejamento Estratégico e de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Apoio à Capacitação em Saneamento Rural. Esta previsão de gastos foi
aprovada por unanimidade pela Plenária. 6- Apresentação de Propostas para a Reunião do Planejamento
Estratégico: O Sr. Gustavo Machado apresentou à plenária a proposta de datas, discutidas em reunião de
diretoria, para a Oficina de Planejamento Estratégico, que em princípio se dará na semana de 17 a 21 de
setembro de 2018, preferencialmente nos dias 18 e 19. O Sr. Cesar Bassi (Eletrobras) confirmou que há a
possibilidade desta oficina ser apoiada pela Eletrobras através da cessão do auditório e alimentação. Solicitou
porém que para tal seja emitido pelo CBH-BIG um ofício, que deverá ser redigido pela AGEVAP, formalizando
esta solicitação. Tanto a escolha das datas quanto a emissão do ofício foram aprovados por unanimidade pela
plenária. O Sr. Gustavo Machado afirmou ainda que até a data da próxima reunião plenária, dia 08 de agosto
de 2018, o Comitê já deverá ter a verba repassada, o Termo de Referência para a contratação do mediador e
a cotação realizada com mediadores locais. A AGEVAP deverá enviar um Termo de Referência preliminar para
apreciação da diretoria até dia 25 de junho de 2018. 7- Definição dos representantes no XX ENCOB: O Sr.
Gustavo Machado trouxe à Plenária a necessidade da representação do Comitê no XX ENCOB, que ocorrerá
em Florianópolis-SC de 20 a 24 de agosto de 2018, e abriu a discussão para os membros presentes se
candidatarem como representantes no evento. Candidataram-se: Carlos Rocha (SAAE), Gustavo Machado
(FIOCRUZ), Filliphe Mota (PMAR), Cesar Bassi (Eletrobras), Claudia Cerqueira (Condomínio Laranjeiras), Paulo
Motta (CEDAE), Luis Paulo Silva do Nascimento (PMP) e Vitor dos Santos Lisbôa (SAPÊ). 8- Reorganização das
Câmaras Técnicas: Foram definidas as datas das próximas reuniões de Câmara Técnica, sendo 19 de junho de
2018 a reunião da Câmara Técnica Institucional Legal, onde foi sugerido que a CT trabalhasse na criação de
critérios de seleção de membros para representação do Comitê em eventos, e sendo 15 de junho de 2018 a
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data da reunião da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. A Sra. Claudia Cerqueira (Condomínio Laranjeiras)
solicitou sua entrada como membro da CTOC, porém por já estar com o quadro completo, em respeito à
paridade, teve seu ingresso admitido como convidada. 9- Apresentação do GTA PRH-BIG: a Sra. Fernanda
Rodrigues iniciou sua apresentação explicitando as atuais falhas de comunicação entre o GTA, o INEA e a
Profill. Seguiu tratando sobre a baixa qualidade dos produtos entregues até o momento, com textos mal
escritos, dificultando sua compreensão. O Sr. Sidnei Agra (Profill) interveio esclarecendo que as observações
feitas pelo GTA ainda não haviam sido incorporadas à última versão entregue. A Sra. Moema Versiani reforçou
que os produtos, antes de serem entregues ao GTA, eram analisados pela equipe do INEA, e sugeriu reuniões
periódicas entre o INEA, GTA e Profill, afim de melhorar a comunicação entre os envolvidos. 10- Apresentação
do VI ECOB: o Sr. Carlos Alberto Rocha (SAAE) apresentou aos presentes na Plenária as principais discussões
ocorridas no VI ECOB em Maricá-RJ, que teve como tema “Sustentabilidade do Sistema de Gestão de Recursos
Hídricos”, e destacou a discussão sobre a perda de receita dos comitês de bacia em função da aprovação da
LF 13661/2018 e sobre a busca de novas fontes de receita. Esclareceu sobre os itens que constam na Carta de
Maricá (documento oriundo do VI ECOB) que tratam da necessidade da correção monetária do Preço Público
Unitário da Água. Discorreu sobre o projeto “Replantando Vidas”, que está sendo realizado em Maricá, onde
detentos trabalham no plantio de mudas visando a recuperação de mananciais hídricos, e sobre a
possibilidade de trazer este projeto para a região da Costa Verde. Trouxe também a discussão sobre os
desafios enfrentados pelo estado do Rio de Janeiro no que se refere a saneamento, sobre a necessidade de
engajamento da sociedade no que se refere aos problemas hídricos existentes e sobre a necessidade da
regulamentação do reuso da água. Disponibilizou aos outros membros do Comitê, via AGEVAP, A Carta de
Maricá. 11- Apresentação sobre o ICMS Verde: o Sr. Everaldo Nunes (PMP) em sua apresentação observou
que o repasse do ICMS Verde em relação aos Mananciais de Água tem como critério a drenagem da bacia com
captação para abastecimento público de municípios localizados fora da bacia. Desta maneira os municípios
das regiões costeiras não são contempladas por estes recursos, visto que em sua maioria o curso d’água nasce
e morre no mesmo município. Os municípios de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, apesar da proteção às
suas nascentes, têm recebido nota zero por estes critérios que ele classificou como excludentes. Sugeriu então
que houvesse uma mudança onde os municípios costeiros não fossem prejudicados. Propôs que o CBH-BIG
enviasse nota técnica ao INEA/SEA, ao CERHI e ao Fórum Fluminense, junto com este questionamento. A
proposta foi aprovada por unanimidade. O Sr. Sidnei Agra interveio, esclarecendo que estes critérios de
repasse do ICMS Verde existem para compensar os municípios por suas perdas hídricas devidas ao
fornecimento de água a outros municípios. O Sr. Vitor Lisbôa solicitou à Sra. Moema Versiani que verificasse
como está a revisão da lei do ICMS Verde. 12- Apresentação dos produtos PRH-BIG com GTA e Profill: O Sr.
Sidnei Agra iniciou sua explanação esclarecendo que trataria do andamento dos trabalhos, do Plano de
Comunicação Social – PCS e do Relatório das Análises Qualiquantitativas – RAQ01. Em seu primeiro tópico
confirmou o status dos produtos, conforme segue: Plano de Trabalho (PT) – Pago; Base de Dados (RBD) –
Aprovado; Mobilização Social (PMS) – Revisão 03; Monitoramento (RAQ00) – Revisão 02; Físico Biótico (RD01)
– Revisão 01; Socioeconomia (RD02) – Revisão 01; Uso do Solo (RD03) – Revisão 04; Institucional e Legal (RD04)
– Revisão 01; Planos e Programas (RD 05) – Sob análise do GTA (Revisão 00). Seguiu com a apresentação do
Plano de Comunicação Social (PCS), com a expressão da construção da identidade visual do PCS, das
ferramentas que serão utilizadas como instrumentos de comunicação (como mídias digitais, impressos e
afins). Passou a tratar então do Relatório das Análises Quali-Quantitativas (RAQ00) onde esclareceu sobre a
situação dos corpos hídricos da região, sob o aspecto da qualidade da água. 13. Posição da Plenária em
Relação ao PPU: a Sra. Moema Versiani (INEA) discorreu sobre a necessidade atualização do PPU (Preço
Público Unitário) e como os outros comitês trataram esta questão. O Comitê Rio Dois Rios fez uma resolução
alterando a cobrança indexada ao IPCA. Outros comitês enviaram cartas ao Conselho Estadual solicitando o
reajuste, majoritariamente indexado ao IPCA. A Sra. Moema Versiani trouxe também informações sobre o rio
Mambucaba, que trata-se de uma bacia hidrográfica federal que não está sujeita a comitê de bacia, e então
não está sujeita à cobrança pelo uso da água. Porém o Comitê Estadual estabeleceu três critérios para que os
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comitês de bacia possam fazer essa gestão da cobrança pelo uso da água. Esta resolução ainda não foi
publicada, e o INEA está verificando como se dará esta operacionalização. O Sr. Gustavo Machado trouxe à
Plenária o questionamento se o CBH-BIG deveria emitir carta ao Comitê Estadual propondo o reajuste, o que
foi aprovado por 10 votos e 01 abstenção. Levantou também a possibilidade da redação de uma resolução
sobre esta matéria, que foi reprovada por 09 votos e 02 abstenções. O Sr. Gustavo Machado propôs que este
assunto fosse tratado também pela Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. 14- Assuntos Gerais: O Sr. Luis
Paulo do Nascimento (PMP) solicitou que o Comitê, através da AGEVAP, auxilie a Prefeitura Municipal de
Paraty na elaboração de um Termo de Referência para o desenvolvimento e realização de projetos de
Saneamento Rural no ano de 2019. A Sra. Tatiane Araújo informou que hoje, 06 de junho de 2018, dia do meio
ambiente, o INEA realiza o lançamento do site “Águas do Rio” – www.aguasdorio.org.br. Desta maneira foi
encerrada a 40ª Reunião Ordinária Plenária do CBH-BIG.
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Encaminhamentos:
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O CBH-BIG enviará à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis uma moção de aplausos referente à aprovação
da Lei 3743 de 15 de maio de 2018, assim como um ofício de sugestão às Prefeituras Municipais de
Mangaratiba e Paraty que sigam o exemplo da PMAR em sua legislação ambiental;
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O Comitê solicitará o repasse de fundos no valor de R$ 100.000,00 da rubrica 2 - Mobilização e Capacitação
Ambiental para as ações prioritárias definidas na plenária (apoio à capacitação de saneamento rural,
contratação de mediadores para a oficina de planejamento estratégico e participação no XX ECOB);
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Definida a data da reunião de Planejamento Estratégico: na semana de 17 a 21 de setembro, provavelmente
no auditório da Eletrobrás (preferencialmente nos dias 18 e 19);
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AGEVAP emitirá o Termo de Referência para contratação do mediador para a reunião do Planejamento
Estratégico, e enviará para a aprovação da Diretoria em 25/06/2018;
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Representarão o CBH-BIG no XX ENCOB: Carlos Rocha (SAAE), Gustavo Machado (FIOCRUZ), Filliphe Mota
(PMAR), Cesar Bassi (Eletronuclear), Claudia Cerqueira (Cond. Laranjeiras), Paulo Motta (CEDAE), Luiz Paulo
Nascimento (PMP), Vitor Lisbôa (SAPE);
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Foram definidas as datas de 15/06/18 para reunião da CTOC e 19/06/2018 para reunião da CTIL, ambas às 9h
na SUPBIG-INEA (Angra dos Reis) - aguardando confirmação de reserva de sala - para definição dos
coordenadores e demais discussões pertinentes a cada câmara técnica, e a data de 21/06 (às 9h30, mesmo
local) para reunião do GTA em conjunto com a Profill;
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A Profill se responsabilizará pela correção dos erros apontados pelo GTA e eventuais esclarecimentos técnicos;
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O Comitê enviará a Nota Técnica referente ao ICMS Verde ao INEA/SEA, CERHI e ao Fórum Fluminense;
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O Comitê enviará carta ao Conselho Estadual propondo o reajuste anual do PPU, indexado ao IPCA.
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Lista de Presença:
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Poder Público:
Prefeitura Municipal de Paraty - Secretaria do Ambiente – Luis Paulo Silva do Nascimento;
Prefeitura Municipal de Paraty - Secretaria de Turismo – Everaldo Nunes Junior;
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria do Meio Ambiente – Filliphe Mota de Carvalho;
PARNA da Serra da Bocaina / ICMBio – Andreia Quandt Monteiro;
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Sociedade Civil:
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ) – Fernanda Rodrigues;
Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPE) – Vitor Santos Lisbôa;
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Gustavo Machado;
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Usuários:
Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto (SAAE) – Carlos Alberto Rocha;
Águas de Paraty – Raquel Freitas da Silva;
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) – Paulo Maurício Tavares Motta;
Condomínio Laranjeiras – Cláudia Maria Moreira Cerqueira;
Eletrobras Eletronuclear – Cesar Bassi Costa
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Convidados:
Instituto Estadual do Ambiente (INEA/SEA) – Larissa Ferreira da Costa;
Instituto Estadual do Ambiente (INEA/SEA ) – Tatiane Araújo;
Instituto Estadual do Ambiente (INEA/SEA ) – Moema Versiani Acselrad;
Petrobras – Sérgio França;
Profill – Sidnei Gusmão Agra;
Profill – Pedro Henrique Bof;
AGEVAP – Marcio Fonseca Peixoto;
AGEVAP – Ellen A. Lopes

Paraty, 06 de junho de 2018.

___________________________
Gustavo Machado (FIOCRUZ)
Diretor Geral

________________________________
Luis Paulo Silva do Nascimento (PMP)
Diretor Secretário
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