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Ata da 45ª Reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, realizada no 1 

dia 04 de abril de 2019, sendo a primeira chamada às 9:30h, e a segunda às 10h, no auditório da 2 

APA Cairuçu, Rua Glauber Rocha, 2077 – Portal das Artes, Paraty/RJ.  1-Abertura: O Sr. 3 

Gustavo Machado (FIOCRUZ) inicia a reunião apresentando o Especialista Administrativo Sr. 4 

Matheus Miguel (AGEVAP), que ficará lotado na sede do Comitê em Angra dos Reis/RJ. Cita 5 

também a alteração no Contrato de Gestão com a Entidade Delegatária, em que o CBH-BIG se retira 6 

do CG INEA 02/2017 e é incluído no CG INEA 03/2010, que rege o Comitê Guandu. 2- Aprovação 7 

da Pauta da 45ª ROP: O Sr. Gustavo Machado (FIOCRUZ) propõe alterar a ordem da pauta, em 8 

que a homologação dos novos membros seja realizada após a definição da representação do Comitê 9 

no ECOB, para aguardar sua chegada. 3- Aprovação das atas da 44ª ROP e 10ª REP:  As atas são 10 

aprovadas por unanimidade pelo plenário.  4- Aprovação da resolução do PAP: O Sr. Júlio Cesar 11 

Ferreira (AGEVAP) esclarece os mecanismos de alteração e aprovação de resoluções no âmbito do 12 

CERHI/RJ, e aponta que o CERHI/RJ solicitou alguns ajustes na resolução aprovada na 44ª ROP. 13 

Apresentou então tais ajustes ao plenário, assim como as alterações solicitadas pela Sra. Fernanda 14 

Rodrigues (CEFET/RJ). A resolução foi aprovada por unanimidade. 5- Definição dos 15 

representantes do ECOB/RJ: O Sr. Gustavo esclarece ao plenário sobre a importância da 16 

participação do Comitê no ECOB, e relembra que há uma resolução do Comitê que dispõe sobre os 17 

critérios de seleção de membros para representação do CBH em eventos. Apresenta então os 18 

principais temas que serão tratados, e abre votação para definir se o Comitê enviaria representantes, 19 

que foi aprovada por unanimidade. Fez-se então um levantamento de voluntários, onde sete membros 20 

demonstraram interesse. O plenário votou a favor do envio de todos, que são: Gustavo Machado 21 

(FIOCRUZ), Alba Valéria dos Reis (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis), Filliphe Mota de 22 

Carvalho (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis), Luis Paulo Silva do Nascimento (Prefeitura 23 

Municipal de Paraty), Carlos Alberto Rocha (SAAE – Angra dos Reis), Paulo Maurício Tavares 24 

Motta (CEDAE), Everaldo Nunes Junior (Prefeitura Municipal de Paraty). O Sr. Gustavo levanta o 25 

questionamento sobre o que o Comitê apresentará no ECOB, e definiu-se que essa discussão seguirá 26 

no âmbito da Diretoria e será apresentada ao plenário posteriormente. Aponta também a importância 27 

do Comitê trazer o foco sobre sua comunicação institucional, e esclarece que a diretoria se debruçará 28 

sobre esta matéria, e que o site está em contratação. 6- Homologação e Posse de Novos Membros:  29 

Enquanto aguardavam a chegada do representante da Prefeitura de Mangaratiba para homologação, 30 

foi iniciado diálogo sobre formas de ingresso no Comitê, onde o Sr. Luis Paulo cita o interesse de 31 

uma comunidade indígena em participar no segmento sociedade civil, porém crê ser demasiada a 32 

quantidade de documentos necessária para filiação no Comitê. O Sr. Gustavo esclarece que esta 33 

discussão se dará no âmbito da CTIL, onde poderá ser revisto o edital, de forma que se torne mais 34 

simples e contínua. O Sr. Everaldo Nunes (Prefeitura Municipal de Paraty) cita que de acordo Plano 35 

Nacional de Recursos Hídricos é garantida a presença indígena em todos, e o Sr. Gustavo confirma 36 

que essa discussão também será levada para a Câmara Técnica. O Sr. Júlio César informa que em 37 

outros comitês há a prática do pagamento de ajuda de custo para membros da sociedade civil 38 

participarem de reuniões, o que pode fomentar sua participação, e oferece o envio das resoluções que 39 

regulamentam a ajuda de custo em seus respectivos comitês. O Sr. Gustavo coloca em votação então 40 

a abertura de novo edital para preenchimento das vagas remanescentes do plenário, e a realização de 41 

estudo e proposta da resolução sobre ajuda de custo. Ambas as propostas foram aprovadas por 42 

unanimidade. 7- Apresentação sobre a candidatura de Paraty a Patrimônio da Humanidade: O 43 

Sr. Mario Douglas, chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina, apresenta o projeto “Paraty e 44 

Angra dos Reis – Cultura e Biodiversidade”, processo de candidatura a Patrimônio Mundial da 45 

UNESCO – Sítio Misto. Demonstra que este projeto integra a biodiversidade, presente na região, ao 46 

patrimônio histórico de Paraty. Trata sobre o histórico, escopo, instituições envolvidas, calendário, 47 

plano de gestão etc, tira algumas dúvidas de membros presentes e encerra sua apresentação. Neste 48 

momento chega o Sr. Alex Barbosa, candidato a representante da Prefeitura Municipal de 49 
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Mangaratiba no CBH-BIG, e tem sua posse homologada com a aprovação de todos os presentes. 8- 50 

Apresentação das Câmaras Técnicas: O Sr. Everaldo inicia o relato da CTIL com a apresentação 51 

de seus membros, e traz ao plenário o Regimento Interno e os pontos que estão sendo levantados 52 

para discussões posteriores. Esclarece que o principal aspecto que está sendo levantado é a 53 

possibilidade de se facilitar o ingresso de instituições do segmento sociedade civil no Comitê. O Sr. 54 

Carlos Alberto traz o relato da CTOC, e informa que está sendo realizada uma revisão das outorgas 55 

concedidas na região, tanto das marinas quanto dos condomínios. Foi verificado que poucos pagam 56 

pela outorga – em uma relação de mais de 300 pedidos de outorga, apenas 21 pagam por ela. 57 

Realizaram então o levantamento dos que pagam pela água, via SAAE ou CEDAE. Propõe que o 58 

Comitê envie uma carta ao INEA para que haja uma fiscalização sobre esses condomínios e marinas. 59 

O Sr. Gustavo traz o relato do GACG, conforme solicitado por telefone pela Sra. Fernanda 60 

Rodrigues (CEFET/RJ). Inicia apresentando os membros, e informa que o grupo deve elaborar o 61 

relatório de avaliação do contrato de gestão em 2018. Solicita à AGEVAP que dê apoio aos 62 

membros, na UD, para construção deste relatório. 9- Apresentação da Profill sobre o Programa de 63 

Mobilização para o PRH-BIG:  A Sra. Erika Melo apresenta o calendário dos próximos eventos, e 64 

faz o convite para a participação dos membros. 10- Assuntos Gerais: A Sra. Andréia Quandt 65 

(ICMBio) traz a solicitação à AGEVAP que faça uma minuta de carta à Justiça Federal ou ao 66 

Ministério Público para saber da existência de um plano de emergência referente à barragem do Rio 67 

Paca Grande que atenda aos novos critérios de segurança das barragens. O Sr. Filliphe informou que 68 

provavelmente o órgão mais indicado seria a ANA. A Sra. Andréia solicita também que o Comitê 69 

redija uma carta ao IBAMA pedindo informações sobre a proposta de uma UHE no Rio Bracuí. O 70 

Sr. Luis Paulo trouxe informes sobre a celebração do Dia Mundial da Água, onde houve discussão 71 

sobre segurança das barragens. O Sr. Filliphe convida os membros para as oficinas do Plano de 72 

Manejo do Parque da Cidade em Angra dos Reis. O Sr. Gustavo solicita prorrogação do prazo para 73 

análise dos termos de referência dos planos de saneamento das cidades de Angra dos Reis e Paraty, 74 

para introduzir também outros atores interessados no tema. Informa que será agendada uma reunião 75 

de diretoria aberta para tratarem deste tópico. A Sra. Andréia sugere que seja convidado um 76 

representante da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis para trazer ao Comitê informações sobre o 77 

Plano Diretor na próxima reunião plenária. O Sr. Luis Paulo convida os membros para a oficina do 78 

projeto “Saneie seu Quintal”. O Sr. Gustavo formaliza diante do plenário a substituição da Sra. 79 

Karen pelo Sr. Miguel na representação da Transpetro no GTA, e dá por encerrada a reunião. 80 

 81 

Encaminhamentos: 82 
Verificar a inserção de representante indígena sem burocracia ou de forma mais prática; 83 

Verificar se o edital de entrada de novos membros poderá ficar em aberto, haja vista a necessidade da 84 

inclusão, principalmente, de membros da Sociedade Civil; 85 

Realizar um estudo a ser apresentado à Diretoria sobre a possibilidade de se ter um recurso destinado 86 

à participação da Sociedade Civil no Comitê; 87 

Preparar carta para o Inea, solicitando a viabilidade de cobrança do Fundo de Recurso Hídrico dos 88 

requerentes de outorgas, a partir das declarações de pedido de outorga; 89 

Redigir carta para o Inea, solicitando uma apresentação para a plenária sobre o novo sistema de 90 

outorga, haja vista o lançamento do novo sistema em implantação; 91 

Redigir carta para a ANA para que sejam fornecidas as informações sobre o “Plano de Emergência e 92 

Segurança de Barragens” dentro dos novos critérios implantados voltados para a nossa região; 93 

Redigir carta para o IBAMA, requerendo informações sobre a JHE Paca Grande do Bracuí e suas 94 

interferências na nossa bacia; 95 

Encaminhar para os membros do Comitê o convite mencionado pelo Sr. Filliphe (Secretaria de Meio 96 

Ambiente de Angra dos Reis) sobre o Seminário do Parque de Angra dos Reis; 97 
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Encaminhar carta para a Prefeitura de Angra dos Reis solicitando uma apresentação para o Comitê 98 

das propostas do Plano Diretor em revisão. 99 

 100 

Poder Público: 101 
Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria de Meio Ambiente – Luis Paulo Silva do Nascimento 102 

Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria de Turismo – Everaldo Nunes Júnior  103 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria do Meio Ambiente – Filliphe Mota de Carvalho.  104 

Câmara Municipal de Angra dos Reis – Mariana de Almeida de Souza. 105 

SUPBIG Inea – Ana Paula Guimarães de Araújo. 106 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – Parque Nacional da Serra da 107 

Bocaina – Andréia Quandt Monteiro. 108 

 109 

Sociedade Civil: 110 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Gustavo Martins Machado 111 

 112 

Usuários: 113 
Serviço Autônomo de Captação de água e Tratamento de Esgoto (SAAE) – Carlos Alberto Rocha. 114 

Águas de Paraty – Raquel Freitas da Silva 115 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE – Paulo Mauricio Tavares Motta. 116 

Condomínio Laranjeiras – Cláudia Maria Moreira Cerqueira. 117 

 118 

Convidados: 119 
Transpetro – Miguel Bentes 120 

Profill – Erika Melo  121 

Prefeitura Municipal de Mangaratiba – Alex Barbosa 122 

Prefeitura Municipal de Paraty – Ana Helena Dias 123 

Prefeitura Municipal de Paraty – Márcio Figueiredo 124 

Sociedade Civil – Camila Paro 125 

AGEVAP – Marcio Peixoto 126 

AGEVAP – Matheus Miguel  127 

 128 

 129 

 130 
Paraty, 04 de abril de 2019. 131 
 132 
 133 
            Gustavo Machado (FIOCRUZ)                             Luís Paulo Silva do Nascimento (PMP) 134 
                          Diretor Geral                                                             Diretor Secretário 135 

 136 

 137 
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