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Ata da 51ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha 

Grande, realizada no dia 16 de abril de 2020, sendo a primeira chamada as 14:00 e a segunda 

as 14:30 excepcionalmente por videoconferência. 

 

Pauta: 

1. Abertura; 

2. Aprovação da pauta; 

3. Aprovação da ata da 50ª Reunião Ordinária Plenária;  

4. Homologação dos novos membros; 

5. Aprovação da resolução que cria o Grupo de Acompanhamento do PRH-BIG; 

6. Formação do Grupo de Acompanhamento do PRH-BIG; 

7. Renovação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão; 

8. Preenchimento das vagas na Diretoria Colegiada ; 

9. Assuntos Gerais; 

10. Encerramento. 

 

  

1-Abertura; 2- Aprovação da pauta; 3- Aprovação da ata da 50ª reunião: O Sr. Ulisses Mansur 

(BMEIG) deu boas vindas a todos e explicou que, por conta da reunião está sendo realizada por 

videoconferência devido a pandemia de COVID-19, a diretoria sugeriu fazer uma pauta enxuta 

dando relevância as ações prioritárias como formação/renovação dos grupos de trabalho, 

homologações e preenchimento da diretoria. Foi aprovada em seguida a pauta da reunião 

presente e a ata da 50ª Reunião Ordinária Plenária. 4- Homologação dos novos membros: o Sr. 

Raphael de Souza (SAAE); o Sr. Marcelo Danilo (ANAGEA); a Sra. Jeani Oliveira (Prefeitura de 

Paraty); o Sr. César Bassi (Eletronuclear) e a Sra. Rejane Priozzi (A.M.A Jabaquara) foram 

homologados nesta reunião. Os Srs. Cyro Duarte (EMATER); Joilson de Oliveira (Def. Civil de 

Paraty) e Paulo Motta (CEDAE) não participaram da reunião de videoconferência, logo, não 

foram homologados. 5- Aprovação da resolução que cria o Grupo de Acompanhamento do 

PRH-BIG: o Sr. Vitor Lisbôa (AGEVAP) e a Sra. Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ) apresentaram a 

resolução que dispõe a crianças do Grupo de Acompanhamento da Implementação do Plano de 

Recursos Hídricos destacando e modificando dois artigos. O Art. 2º: o GAP será constituído por, 

no máximo, 10 membros, sendo no mínimo 3 membros do plenário e outras pessoas indicadas; 
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e sua cláusula 3ª: o GAP terá o quórum mínimo de 3 membros para suas reuniões. A Sra. Moema 

Versiani (INEA-RJ) fez contribuições nesta resolução no intuito de referenda-la no CERHI e 

solicitou que incluísse a cláusula 1ª do Art. 1º: o GAP supervisionará o processo de tramitação 

nas instâncias do CERHI visando seu referendo. Em seguida, com a sugestão de algumas 

mudanças do Sr. Ulisses Mansur (BMEIG) e da Sra. Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ), foi aprovada 

esta resolução. 6- Formação do Grupo de Acompanhamento da Implementação do PRH-BIG: a 

Sra. Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ) apresentou em gráficos as respostas do Questionário de 

interesse para a composição do GAP. Após, foi apresentada a lista de indicados para este grupo. 

O Sr. Vitor Lisbôa (AGEVAP) sugeriu a data de 05 de maio para a reunião dos membros do GAP 

e em criar um grupo de WhatsApp com estes membros afim de manter a plenária informada 

com suas decisões e acontecimentos. O Sr. Sérgio Siciliano (SEAPPA) demonstrou seu interesse 

em participar do GAP, já que possui 1 vacância, porém comunicou a todos que por fatores 

institucionais no governo do estado do Rio de Janeiro devido a pandemia do COVID-19, houve 

algumas migrações de secretarias estaduais, como o caso da SEAPPA e a FIPERJ, aonde houve 

uma ruptura e a transferência para a Secretaria de Desenvolvimento. Contudo, comunicou que 

foi exonerado pela SEAPPA e nomeado na instituição FIPERJ. Diante disso, solicitou 

esclarecimento de como proceder neste caso, uma vez que a FIPERJ já possui sua representação 

pelo Sr. Murilo Thuller (FIPERJ). O Sr. Vitor Lisbôa (AGEVAP) explicou que o Sr. Murilo Thuller 

(FIPERJ) poderia indicá-lo para o GAP e solicitou ao Sr. Sérgio Siciliano (SEAPPA) encaminhar o 

contato de algum representante da SEAPPA para tratar deste assunto. O Sr. Luís Paulo 

(Prefeitura de Paraty) ressaltou que a SEAPPA está na vaga de Poder Público: Governo Estadual 

e que cabe a instituição decidir se indica outro membro para preenchimento na vaga da Plenária 

e a FIPERJ indicá-lo como membro do GAP ou se o mantém como indicado pela SEAPPA, 

permanecendo na Plenária do CBH-BIG como funcionário de carreira.  

A formação do GAP ficou da seguinte forma: Sr. Paulo Leal (UFF); Sra. Fernanda Rodrigues 

(CEFET-RJ); Sr.Paulo Rogério Escarani (SEDEC), Sra. Jeani Oliveira (Prefeitura de Paraty); Sr. 

César Bassi (Eletronuclear); Sr. Sérgio Siciliano (SEAPPA), indicado pelo Sr. Murilo Thuller 

(FIPERJ); Sr. Gilberto Brito (SAAE), indicado pela instituição SAAE; Sr. Marcelo Danillo 

(ANAGEA); Sra. Maria Emília Voss (ILAN); e a Sra. Maria José (SAPÊ). A Sra. Fernanda Rodrigues 

(CEFET-RJ) relembrou que ao longo de todas as atividades desse grupo, especialistas que não 

estão na composição deste grupo poderão auxiliar também em prol do acompanhamento da 

implementação do plano.  
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7- Renovação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão: os Srs. Ulisses Mansur 

(BMEIG), Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) e o Sr. Raphael de Souza (SAAE), demonstrando 

interesse em compor este grupo ao longo da reunião, foram aprovados por unanimidade para 

renovarem o Grupo de Acompanhante do Contrato de Gestão. 8- Preenchimento das vagas na 

Diretoria Colegiada por parte dos Usuários: o Sr. Ulisses Mansur (BMEIG) comunicou que na 

última reunião ficou a definir os dois diretores por parte dos Usuários. O Sr. Matheus Miguel 

(AGEVAP) apresentou a composição da Diretoria Colegiada. Poder Público: Sr. Luís Paulo 

(Prefeitura de Paraty) e a Sra. Alba Valéria (Prefeitura de Angra dos Reis); Sociedade Civil: Sr. 

Ulisses Mansur (BMEIG) e a Sra. Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ); e os dois membros indicados 

pelo segmento Usuários: Sr. César Bassi (Eletronuclear) e o Sr. Raphael de Souza (SAAE) 

indicados pelo setor para compor a diretoria. A Plenária tomo ciência e aprovou por 

unanimidade a complementação da composição da Diretoria Colegiada. 9- Assuntos Gerais: o 

Sr.Ulisses Mansur (BMEIG) comunicou sua preocupação relacionado ao repasse da 1ª parcela do 

ano de 2020 do INEA à AGEVAP relacionado ao pagamento dos salários de seus funcionários que 

prestam suporte como Secretária Executiva. No dia presente desta reunião, a Diretoria 

Colegiada enviou uma carta de questionamento ao presidente do INEA quanto a esse repasse. 

O Sr. Matheus Miguel (AGEVAP) aproveitou para declarar que a AGEVAP não tem recurso em 

caixa para realizar tais pagamentos. 

O Sr. Hugo Batista (APA Tamoios) em seguida comunicou que a CT-LIG fará uma reunião na 

última terça feira do mês, dia 28 de abril e será tudo alinhado antecipadamente pelo grupo de 

WhatsApp criado, como pauta, horário e afins. O Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) aproveitou 

o gancho e disse que a CT-LIG possuem demandas de gestão que precisam ser atendidas o 

quanto antes. 

A Sra. Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ) pediu aos presente que fizessem uma leitura de 

aproximadamente 30 minutos do relatório síntese do PRH-BIG para todos possam ter um melhor 

entendimento e aproximação com o Plano de Recursos hídricos. 

O Sr. Domingos (Núcleo de Mídias de Paraty) informou que a Agenda 21 está se rearticulando 

pelo município de Paraty. Comunicou que a Cooperativa de Coleta de Óleo Serra do Mar está 

passando por dificuldade já que a van de coleta de bombonas de óleo vegetal usado cedida pelo 

PROVE está suspensa de circulação e diante disso, pediu apoio nesta situação. Declarou que está 

iniciando um projeto de auxílio às comunidades carente de Paraty e pretende iniciar também 

nas comunidades de Angra dos Reis, visto que podem sofrer grande impacto com a pandemia 

atual de COVID-19 e solicitou, contudo, a revisão do Plano de Comunicação do CBH-BIG perante 
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às questões supracitadas. Em seguida solicitou que fossem levantados os contatos das 

lideranças comunitárias da região. 

Sr. Maria Emília, solicitou um espaço na próxima reunião plenária para fazer uma apresentação 

sobre o ILAN e a RPPN que administra na Serra D’água, foi encaminhado que na próxima reunião 

seria inserido como item de pauta. 

O Sr. Vitor Lisbôa (AGEVAP) informou sobre a tramitação do PMSB (Plano Municipal de 

Saneamento Básico) de Paraty e Angra dos Reis. O Termo de Referência e o orçamento já foram 

aprovados sendo que estão nos ajustes finais para, então, ser lançado a licitação desse plano. 

Outro fator que declarou é que a Prefeitura de Angra dos Reis não realizou a assinatura desse 

plano, o que pode acarretar um atraso na concretização desse plano. Encerrou sua fala 

parabenizando a realização desta reunião, sendo a 1ª reunião Plenária realizada por 

videoconferência. 

Em seguida, o Sr. Ulisses Mansur (BMEIG) deu por encerrada a reunião. 

 

 

 

 

 

 

(original assinada) 

_________________________ 

Ulisses Mansur (BMEIG) 

Diretor Presidente 

(original assinada) 

_________________________ 

Luís Paulo do Nascimento 

(SEMAN) 

Diretor Secretário 
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