Ata da 48ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande, realizada no
dia 10 de outubro de 2019, sendo a primeira chamada às 10:00h e a segunda às 10:30h no
auditório do INEA-SUPBIG, Av. Luigi de Amêndola, 236, Pq. das Palmeiras, Angra dos ReisRJ. 1- Abertura O Sr. Gustavo (FIOCRUZ) iniciou a reunião dando boas vindas a todos, feita
então a apresentação de todos os participantes. 2- Aprovação da pauta: O Sr. Vitor (AGEVAP)
acatou em modificar a ordem de item de pauta relacionada à homologação. Foi aprovada por
unanimidade a pauta da reunião presente. 3- Aprovação da 47ª ROP: Em seguida, foi aprovada
a ata da 47ª ROP e 11ª REP. 4- Plano de Bacia (PRH-BIG/PROFIL): O Sr. Sidnei (PROFILL)
apresentou a todos o andamento e cronograma do PRH-BIG. Ele também mencionou a reunião
com o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Bacias (GTA-PRH), eventos e datas,
informando que haveria reunião na parte da tarde do grupo neste dia reunião na parte da tarde
deste dia. Após isso, apresentou todos os produtos previstos no contrato concluídos/entregues e
os pendentes/em revisão. Em seguida, o Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) perguntou sobre o
andamento do Manual Operativo do PRH-BIG (MOP-BIG). O Sr. Vitor (AGEVAP) explicou o
andamento final do plano e que é previsto em março o início de sua execução. O Sr. Sidnei
(PROFILL) esclareceu que tudo o que está presente na pauta da reunião está contido no Plano de
Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande (PRH-BIG). 5- Formação de Comissão Eleitoral
para eleições do biênio 2020 – 2022 (edital): O Sr. Matheus (AGEVAP) apresentou o edital e o
cronograma relacionados à formação da Comissão Eleitoral para eleições do biênio de 2020 até
2022, que foi aprovado pela plenária com as seguintes ressalvas: mudança do item 2.11inclusão da comissão eleitoral como coordenadora do processo eleitoral e o Sr. Luís Paulo
idealizou a entrega de documentos à Paraty, no intuito de melhorar a mobilidade e reduzir o
deslocamento ao invés de ser apenas entregue na UD-8. O Sr. Vitor (AGEVAP) comunicou que
se alguém possuísse mais alguma observação ou sugestão poderia enviar à ele ou ao Sr.
Matheus (AGEVAP) até o dia 19/10. O Sr. Everaldo (Secretaria de Paraty), a Srª. Alba (Secretaria
de Angra dos Reis) e o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) se propuseram em comporem a Comissão
Eleitoral, não houve inscritos do seguimento de usuários, portanto a comissão eleitoral se fez
composta por dois representantes do setor governo e um da sociedade civil. 6- Apresentação do
contrato de gestão INEA 03/2010: foi apresentado o cronograma de ações do Comitê pelo Sr.
Matheus (AGEVAP) e Sr. Vitor (AGEVAP). Foi entregue a todos os presentes um relatório de
avaliação a ser recolhido no final da reunião, plano de ações e o planejamento anual do Comitê.
7- Apresentação da Eletronuclear - medição de vazão e telemetria dos sistemas de
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abastecimento: o Sr. César Bassi (Eletronuclear) apresentou a medição de vazão e telemetria
dos sistemas de abastecimento da Eletronuclear nas suas redondezas. Apresentou como a
barragem 02 (Sacher) estava em 2012 em relação à estiagem que o município passou. A seguir,
detalhou o medidor de vazão, cada componente que ele possui e suas vantagens. Explicou dentre
as suas vantagens, que não necessita de energia elétrica, sendo a recarga com luz solar durante
o dia e desempenho durante a noite. Comunicou que durante a Parada de Angra I e II (período
em que a usina é desligada para fazer manutenções e troca de combustível), são feitas as
atividade do cronograma da 2P1S e medição de consumo total das linhas monitoradas na CNAAA
(Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto). 8- Apresentação das Câmaras Técnicas e Grupos
de Trabalho: atualmente, o Comitê possui três Câmaras Técnicas e três Grupos de Trabalho. O
Sr. Everaldo falou da Câmara Técnica para Assuntos Legais, Institucionais e Instrumentos de
Gestão (CT-LIG) e regimento interno, pronunciando-se sobre a dificuldade de permanecer nas
Câmaras Técnicas, propondo permanecer apenas no Grupo de Trabalho do Plano de Bacias
(GTA-PRH). O Sr. Luís Paulo (Secretaria de Paraty) indagou sobre os Preços Públicos Unitários
(PPUs), sendo esclarecido pela Moema que a resolução CERHI 197/2019 apresenta prazo para
alteração do PPU até junho, e não havendo proposta do CBH para alteração dos Preços Públicos
Unitários (PPUs), seria atualizado de acordo com a inflação anual, passando a valer o valor
reajustado no ano seguinte (2020). O Sr. Vitor informou que as principais demandas da Câmara
Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) foram realizadas. Todas as demandas da CTOC foram
apresentadas ao INEA através da carta CBH-BIG nº 35/2019. Será articulado com o INEA a
implementação da cobrança de Mineração de Areia a partir de 2020. Também serão levantadas
informações sobre os usos de água cadastrados, analisando o cadastro de usuários, identificando
cinco usuários com maior vazão. 9- Aprovação de resolução para revogação e unificação das
Câmaras Técnicas: o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) apresentou a proposta de resolução de unificação
das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, definida como CT-LIG (Câmara Técnica para
Assuntos Legais e Instrumentos de Gestão), composta por seis titulares e seis suplentes. Esse
tema foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade a CT-LIG, tendo 12 aprovações,
0 abstenções e 0 votos contra, ficando composta pelo Sr. Filliphe (Prefeitura de Angra dos Reis),
Sr. César Bassi (Eletronuclear), Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty), Sr. Gustavo (FIOCRUZ),
Srª. Rachel (Águas de Paraty) e o Sr. Paulo Leal (UFF). 10- Discussão da proposta de
alteração do Regimento Interno: o Sr. Matheus (AGEVAP) e o Sr. Everaldo (Prefeitura de
Paraty) apresentaram a proposta de pontos a serem alterados com o intuito de serem
modificados: introdução na composição da Plenária de integrantes indígenas e quilombolas. O Sr.
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Nilson (PROFILL) observou em outros comitês que a cada três faltas consecutivas do membro
titular, o suplente iria assumir como titular, sendo uma melhoria para decisões e aprovações. 11Andamento do site: o Sr. Matheus (AGEVAP) apresentou o andamento e seu esquema. Planejase o lançamento do site no dia 5 de dezembro de 2019, sendo a última reunião plenária do ano.
Comunicou

também

que

o

site

não

pode

ser

divulgado

por

estar

em

fase

de

manutenção/finalização e que seu link será repassado a cada membro presente. O Sr. Sidnei
(PROFILL) deu a sugestão de mencionar em uma aba contendo o plano de bacia, fotos,
documentos e notícias com seus links presentes no site do PRH-BIG. 12- Assuntos gerais: o Sr.
Hugo Batista (APA Tamoios) anunciou que estão abertas as inscrições para o Conselho
Consultivo da APA Tamoios. A Srª. Alba Valéria (Prefeitura de Angra dos Reis) se pronunciou
sobre sua participação no evento dos Projetos de Avaliação de Impactos Cumulativos (PAIC) e
disse que o CBH-BIG não estava contemplado nesse relatório. Foi apresentado o projeto e
continha o item fortalecimento dos comitês. Na proposta de ação, a Região Hidrográfica do
Guandu era mais considerada do que a Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, assim como
o item saneamento básico que mencionava ações para RH-Guandu e poucas ações para o RHBIG. Informou que os consultores mencionaram a falta de informações da BIG por não ter seu
Plano de Recursos Hídricos concluído. A Sr.ª Alba Valéria (Prefeitura de Angra dos Reis)
informou que solicitou aos consultores que essas questões fossem revistas para que a Baía da
Ilha Grande tenha maior foco/seja contemplada no estudo. Solicitação de Recursos: O Sr. Vitor
(AGEVAP) comunicou que houve a liberação do recurso da Conta Única do Tesouro do Estado
(CUTE) via GT-FUNDRHI para o auxílio à pesquisa, liberação de recursos relacionados ao Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e ao Manual Operativo do Plano (MOP). Participação
do CBH-BIG em fóruns: o Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Angra dos Reis) ressaltou a importância
na nova gestão participar dos fóruns fluminenses no intuito de reconhecimento do CBH-BIG. A
Srª. Fernanda (CEFET-RJ) deu a sugestão de quem reside no Rio de Janeiro pudesse
continuamente representar melhor o Comitê nos fóruns estaduais. Campanha “não jogue seu
óleo pelo ralo”: o Sr. Domingos (Núcleo de Mídias) informou que a 1ª meta desta campanha
consistiu na consolidação do projeto/campanha e na produção de sabão a partir do óleo usado,
sendo concluída essas etapas. O Sr. Domingos (Núcleo de Mídias) demonstrou grande interesse
em desenhar um projeto tecnológico de reaproveitamento do óleo ligado a parte de produção de
biodiesel e bio-álcool juntamente com o CEFET-RJ. Também convidou todos os presentes ao
Festival de Gastronomia Sustentável de Paraty, que ocorrerá nos dias 24 a 27 de outubro de
2019. ENCOB 2019: foi lembrado que irá acontecer em 10 dias o Encontro Nacional de Comitês
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de Bacia Hidrográfica (ENCOB), sendo destacada a importância dos membros participarem de
espaços/fóruns cujas as atividades tenham relação com as ações desenvolvidas no CBH-BIG. A
Srª Alba Valéria (Prefeitura de Angra dos Reis) informou que o Encontro das Mulheres pela
Gestão das Águas realizado no Encontro Estadual de CBH (ECOB) será replicado nacionalmente
no Encontro Nacional de CBH (ENCOB). Informou que irá participar representando o CBH-BIG e
reforçou a importância da participação das mulheres no sistema de gestão das águas. Dada
encerrada a reunião após a fala da Srª Alba Valéria (Prefeitura de Angra dos Reis).

PODER PÚBLICO
INSTITUIÇÃO
Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria
do Ambiente
Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria
de Turismo
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis –
Secretaria do Meio Ambiente

NOME

Luís Paulo Silva do Nascimento

Everaldo Nunes Júnior

Filliphe Mota de Carvalho

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis –
Secretaria de Governo e Relações

Alba Valéria dos Reis Pereira

Institucionais

Câmara Municipal de Angra dos Reis

Mariana Almeida de Souza

SUPBIG INEA

Ana Paula Guimarães de Araújo

Área de Proteção Ambiental de Tamoios
(APA Tamoios):
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Hugo Batista

Fundação Instituto de Pesca do Estado do

Murilo A. O. Thella

Rio de Janeiro (FIPERJ)

SOCIEDADE CIVIL
INSTITUIÇÃO

NOME

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Paulo Jorge Vaitsman Leal

Centro Federal de Educação Tecnológica
(CEFET/RJ)

Fernanda Rodrigues

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Gustavo Martins Machado

Núcleo de Mídias e Artes de Paraty

Euristácio Moura (Domingos)

USUÁRIOS
INSTITUIÇÃO

NOME

Águas de Paraty

Raquel Freitas da Silva

Eletrobrás Eletronuclear

César Bassi Costa
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SECRETARIA EXECUTIVA
INSTITUIÇÃO

NOME

AGEVAP

Matheus Miguel

AGEVAP

Vitor Santos Lisbôa

AGEVAP

João Vitor Rangel

CONVIDADOS
INSTITUIÇÃO

NOME

Transpetro

Miguel Bentes

INEA

Gabriel Macedo Frota

INEA

Moema Versiani

INEA

Márcio Franco da Costa

PROFILL

Sidnei Agra
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PROFILL

Vinicius M. Montenegro Silveira

PROFILL

Nilson

Angra dos Reis, 10 de outubro de 2019.

_________________________
Gustavo Machado (FIOCRUZ)
Diretor Geral

__________________________
Luís Paulo da Silva do Nascimento
Diretor Secretário
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