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Ata da 46ª Reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, realizada no dia06 1 

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

SUPBIG/INEA, Av. Luigi Amêndola, 236, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ. 1-Abertura: OSr. 3 

Gustavo Machado (FIOCRUZ) inicia a reunião dando boas vindas a todos.2-Aprovação da Pauta da 45ª 4 

ROP: O Sr. Gustavo Machado (FIOCRUZ) apresenta a pauta para aprovação, Sr. Vitor Lisbôa (AGEVAP) 5 

propõe alteração no item 5 para que se altere o texto para “Indicação de novo membro para CTOC”.3 - 6 

Aprovação da ata da 45ª ROP: A ata foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 4 - Aprovação do apoio 7 

ao PROVE: Sr. Domingos (Folha do Litoral) apresentou dois vídeos sobre o projeto não jogue seu óleo 8 

pelo ralo, em seguida. A responsável pela cooperativa apresentou o volume de óleo coletado anualmente 9 

desde a criação da cooperativa, os custos e detalhes sobre o projeto. Após a apresentação Sr. Filliphe 10 

Mota (PMAR) apresentou a proposta de apoio financeiro para adesivação do veículo que faz a coleta do 11 

óleo, adesivos para as bombonas e bombonas para coleta e armazenagem de óleo em um teto de 20 mil 12 

reais. Sr. Domingos falou sobre as dificuldades que o projeto enfrenta, relatando que empresas não 13 

regularizadas coletam óleo, fazendo concorrência com a cooperativa, informou que as empresas pegam a 14 

licença de outro município e coletam em Angra dos Reis e Paraty. Expôs que ambientalmente a coleta de 15 

óleo é um bom negócio, mas comercialmente não. Sr. Luis Paulo Nascimento (PMP) informou que foi 16 

enviado ofício ao INEA para fiscalizar as empresas. Sr ª Maria Clara Sevalho (SAPE) falou que o CBH 17 

poderia fazer articulação com as Associações de Moradores para aumentar a coleta de óleo nos bairros, 18 

promovendo ações de educação ambiental. Sr. Gustavo Machado, abriu para votação do apoio à 19 

cooperativa no valor máximo de 20 mil reais e obteve a aprovação unânime da plenária. 5- Indicação de 20 

novo membro para CTOC: Após debate entre os presentes, ficou definido que existe a necessidade de 21 

indicação de um novo membro do segmento sociedade civil para atender a necessidade de paridade 22 

entre os três segmentos (sociedade civil, usuários de água e poder público). Sobre o coordenador, 23 

conforme a resolução de criação da CT deverá ser decidido na reunião da CTOC, não havia membro para 24 

ser indicado no momento da reunião e ficou de se avaliar se a CTOC fica “engessada” pela falta de 25 

paridade, Maria Clara representante da SAPÊ informou que irá se reunir com os participantes de sua 26 

instituição para avaliar se indicará um novo membro. 6 - Plano Municipal de Saneamento Básico: Vitor 27 

(CBH-BIG / AGEVAP) realizou uma apresentação explicando os passos da contratação de consultoria para 28 

revisão dos Planos Municipais de Saneamento (PMSB) de Angra dos Reis e Paraty, sendo a proposta 29 

aprovada por unanimidade. Expôs que ocorreu no dia 28/05 a primeira reunião com prefeituras e 30 

concessionárias de saneamento sobre o processo contratação da revisão dos PMSBs, informou que foi 31 

sugerido na reunião que os municípios busquem recursos financeiros (contrapartida) para elaboração dos 32 

componentes do PMSB: Drenagem e Resíduos sólidos. 7 - Edital de abertura para novos membros: Ficou 33 

definido que o edital deverá ser reaberto. Será inserida no edital a alteração da cláusula sobre a 34 

homologação, podendo ser homologado até duas reuniões após a finalização do edital. Foi exposto que 35 

existe a necessidade de facilitar a entrada de membros da sociedade civil. Todos reconheceram que há 36 

dificuldade em ocupar as vagas da sociedade civil e informaram que algumas instituições sinalizaram 37 

interesse em entrar no CBH-BIG, sendo necessário aproveitar o interesse e para ocupar as vagas. Há uma 38 

preocupação de no próximo biênio não ter instituições para compor uma nova diretoria do CBH-BIG. 39 

Dalton Novaes(APA Cairuçu), se disponibilizou a consultar formalmente a Procuradoria do ICMBIO sobre 40 

impedimentos legais para flexibilização na exigência de documentos para entrada de membros da 41 

sociedade civil no CBH-BIG. Informou que no conselho da APA Cairuçu conseguiu reduzir a demanda 42 

documental para comunidades tradicionais, o que aumentou a participação social no conselho da APA. 43 

Foi levantada a demanda antiga do CBH-BIG em revisar seu regimento interno, Sr. Everaldo Nunes (PMP) 44 

informou que a CTIL está trabalhando encima desta demanda, na próxima plenária irá apresentar 45 

sugestões de alteração no regimento interno e na plenária de dezembro será trazida a alteração. 8 - 46 

Informes sobre a aprovação do PAP:Foi informado que a aprovação do PAP CBH-BIG será votada na 47 

mailto:cbhbig@gmail.com


 
 

Comitê de Bacia Hidrográfica Baía da Ilha Grande – CBH BIG 

E-mail: cbhbig@gmail.com 

 

próxima Reunião do CERHI-RJ .9 - Apresentação da Profill sobre o Programa de Mobilização para o PRH-48 

BIG:Sr. Sidnei Agra (PROFILL) apresentou os resultados dos eventos realizados no mês de abril e maio. 49 

Falou sobre o aditivo de tempo no contrato que irá até o dia 27 de novembro, informou sobre os 50 

problemas com as análises de qualidade de água nas duas primeiras campanhas, cuja qualidade do 51 

resultado foi questionável. Informou que os próximos produtos que serão entregues ao GTA são: RD09 52 

Relatório do Balanço Hídrico (informou que chegará em aproximadamente duas semanas - dependendo 53 

da análise do INEA); RD10Relatório Síntese de Diagnóstico (em elaboração pela PROFIL); RCE Relatório de 54 

Cenários Estratégicos (em elaboração pela PROFIL). Sobre o RD 10 e RCE informou que a previsão é que 55 

seja entregue ao INEA no final do mês de junho. 10- Apresentação das Câmaras Técnicas e Grupos de 56 

Trabalho: CTIL: Apresentar na próxima plenária (agosto) proposta de alteração no regimento interno, e 57 

na plenária de dezembro aprovar as alterações. CTOC:Sr. Luis Paulo informou que Sr. Carlos Rocha 58 

encaminhou para Sr. Moema Acselrad (INEA) uma lista com usuários de água que realizam captação e 59 

não possuem outorga. Deverá ser avaliado quem irá substituir o membro da sociedade civil. Deverá 60 

agendar nova reunião. Sr. Vitor Lisbôa expôs que há a demanda de implantar a cobrança pela mineração 61 

de areia, devendo este ponto deve ser alinhado com a Sr. ª Moema Acserald, informou que na reunião do 62 

GT-FUNDRHI conheceu o coordenador da Câmara Técnica de água subterrânea do Conselho Estadual de 63 

Recursos Hídricos (CERHI), que é funcionário do Departamento de Recursos Minerais (DRM) e se 64 

disponibilizou a auxiliar na questão da cobrança pela água na mineração de areia. CAACG: Sr.Everaldo 65 

Nunes informou que há a demanda de alterar o questionário de avaliação do Contrato de Gestão.11- 66 

Apresentação da proposta de comunicação para o CBH-BIG: Marcelo Alves (AGEVAP) apresentou a 67 

proposta de ações de comunicação para o BIG, com o pedido de inclusão de uma nova ação - 68 

estruturação de dinâmica de comunicação entre comitê e instituições membro e a diretriz de 69 

valorizarmos a divulgação do plano de recursos hídricos do BIG. Esses pontos serão ajustados eincluídos 70 

na versão final do documento da proposta e enviado ao BIG. 12- Assuntos Gerais: 71 

Encaminhamentos: 72 
Representante da SAPÊ se propôs a avaliar se indicará um novo membro novo membro para 73 

CTOC;  74 

APA Cairuçu se disponibilizou a consultar formalmente a Procuradoria do ICMBIO sobre 75 

impedimentos legais para flexibilização na exigência de documentos para entrada de membros da 76 

sociedade civil no CBH-BIG. 77 

CTILapresentará na próxima plenária (agosto) proposta de alteração no regimento interno, e na 78 

plenária de dezembro aprovar as alterações.  79 

Alinhar com a Sr. ª Moema a implantação da cobrança pela mineração de areia. 80 

 81 

Poder Público: 82 
Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria de Meio Ambiente – Luis Paulo Silva do Nascimento 83 

Prefeitura Municipal de Paraty –Secretaria de Turismo – Everaldo Nunes Júnior  84 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria do Meio Ambiente – Filliphe Mota de 85 

Carvalho. 86 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria de Governo e Relações Institucionais – Alba 87 

Valéria dos Reis Pereira. 88 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – APA Cairuçu – Dalton 89 

Novaes. 90 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – Parque Nacional da Serra 91 

da Bocaina – Andréia Quandt Monteiro. 92 

 93 

Sociedade Civil: 94 
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Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Gustavo Martins Machado 95 

 96 

Usuários: 97 
Águas de Paraty – Raquel Freitas da Silva 98 

Eletrobrás Eletronuclear – Cessar Bassi Costa 99 

Convidados: 100 
APA Tamoios/INEA – Hugo Cardoso 101 

SUPBIG/INEA – Stefânia Souza 102 

SAPÊ – Maria Clara 103 

Profill – Sidnei Gusmão 104 

ESEC Tamoios/ICMBio – Régis Lima 105 

SAPÊ – Monique Reis 106 

APA Cairuçu/ICMBio – Bruno Gueiros 107 

INEA – Luiz Constantino 108 

Transpetro – Nordange 109 

AGEVAP – Julio Cesar 110 

AGEVAP – Vitor Santos Lisbôa 111 

AGEVAP – Matheus Miguel 112 

 113 

 114 

 115 
Angra dos Reis, 06 de junho de 2019. 116 
 117 
 118 
            Gustavo Machado (FIOCRUZ)                             Luís Paulo Silva do Nascimento (PMP) 119 
                          Diretor Geral                                                             Diretor Secretário 120 
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