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● Ata da 49ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande, 

realizada no dia 06 de dezembro de 2019, sendo a primeira chamada às 14:00 e a segunda 

às 14:30 no Núcleo de Mídias, Artes e Tecnologia de Paraty, Rua João Guimarães 

Rosa, 284 - Portal de Paraty, Paraty - RJ. Link da transmissão realizada pelo Núcleo 

de Mídias, Artes e Tecnologia: https://youtu.be/lWwgRTz0anI 1. Abertura: Dado 

início da reunião, o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) deu boas vindas a todos os presentes, 

comunicando sua satisfação em apresentar a 1ª Plenária do CBH-BIG realizada por 

transmissão ao vivo. 2: Aprovação da pauta e ata da 48ª ROP: Foi aprovada a pauta 

da reunião presente e a ata da 48ª Reunião Ordinária Plenária, sendo esta modificada e 

com as orientações aclamadas pela Srª Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ). 3.  Deliberação 

sobre o Plano de Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande (PRH-BIG/PROFILL): 

Sr. Sidnei (PROFILL) apresentou o PRH-BIG mostrando o que é o plano, conceitos, 

etapas de desenvolvimento, diagnóstico meio físico e biótico, diagnóstico 

socioeconômico, disponibilidade superficial, disponibilidade subterrânea, campanhas 

qualitativas e quantitativas, demandas, balanço hídrico, cenários e plano de ações. Em 

seguida, a Srª. Fernanda (CEFET-RJ) agradeceu à todos os membros que participaram 

em conjunto no Grupo de Trabalho do PRH-BIG. O Sr. Gustavo (FIOCRUZ) iniciou a 

votação de aprovação do plano. Por 12 votos, foi aprovado por unanimidade o Plano de 

Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande (PRH-BIG), com o início estipulado em 2020 

e entregue em mãos aos membros presentes na 50ª Reunião Ordinária Plenária. 4. 

Definição da Ação do PAP que será acompanhada durante a Vigência do Contrato 

de Gestão: o Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) e a Srª. Moema (INEA-RJ) ressaltaram 

a importância do acompanhamento de uma ação do PAP no termo aditivo do contrato de 

gestão juntamente com a AGEVAP, diretoria e INEA, com o compromisso do Comitê 

definir qual seria esta ação em plenária relacionado ao PMSB. Por unanimidade foi 

aprovado o acompanhamento e revisão diante das prefeituras e delegatárias sobre o plano 

de saneamento. 5.  Apresentação do Site do CBH-BIG: o Sr. Marcelo (AGEVAP) 

apresentou o site do CBH-BIG e suas macro-etapas, dinâmica de desenvolvimento, 

páginas e layouts. Em seguida, a Srª. Nathália (AGEVAP) solicitou apoio dos membros 

em opinarem sobre o site, enviando suas opiniões e sugestões ao Sr. Vitor (AGEVAP) e 

https://youtu.be/lWwgRTz0anI
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ao Sr. Matheus (AGEVAP) no intuito de agregar mais conteúdo ao site. O Sr. Luís Paulo 

(Prefeitura de Paraty) deu a sugestão de discutir na próxima Reunião Ordinária Plenária 

o modelo de site semelhante ao da Agência Nacional de Águas (ANA) no seguinte 

aspecto: Comitê - o que é e o que faz. A Srª. Fernanda (CEFET-RJ) sugeriu em inserir 

com maior evidência o Plano de Bacias no site. 6.  Apresentação da Campanha “Não 

jogue seu óleo pelo ralo”: a Srª Ledjane (Cooperativa de Coleta de Óleo Serra do Mar) 

assumiu a fala  apresentando o modelo de projeto do “ECO-PONTO”, mostrando também 

o modelo da bombona adesivada. Mencionou a parceria as prefeituras de Angra dos Reis 

e Paraty neste projeto. Comunicou que a partir de 2020, será inserido o QR-CODE no 

intuito de monitorar as bombonas nos pontos em que estarão disponíveis. Encerrou sua 

fala agradecendo as demais parcerias do projeto. 7. Assinatura do Acordo de 

Cooperação Técnica para realização conjunta de atividades vinculadas aos Planos 

Municipais de Saneamento Básico: o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) convidou à fala o Sr. 

Vitor (AGEVAP). O mesmo apresentou o acordo de cooperação técnica para a realização 

conjunta de atividades vinculadas aos planos municipais de saneamento básico dos 

municípios, ressaltando que neste dia presente, será realizada à assinatura do acordo de 

cooperação técnica de Paraty (PMSB). O Sr. Vitor chamou à frente o Sr. Gustavo 

(FIOCRUZ), o Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) e a Srª. Mônica (Prefeitura de Paraty) 

para a realizar tal assinatura. 8. Apresentação do Curso de Pós Graduação em Gestão 

de Territórios e Saberes - IEAR/UFF, OTS/FIOCRUZ, APA Cairuçu: o Sr. Gustavo 

(FIOCRUZ) convidou o Sr. Paulo Leal (UFF) à frente para realizar a apresentação do 

curso de pós graduação de gestão de territórios e saberes (nomeado como TERESA), 

retratando seu objetivo, parcerias, pré-requisito e lançamento do edital. 9. Informes 

sobre o Encontro Nacional de Comitês de Bacias - ENCOB: Logo após, a Srª. Alba 

Valéria (Prefeitura de Angra dos Reis) repassou as informações do ENCOB de Foz do 

Iguaçu. O ENCOB deste ano tratou “Gestão das Águas - Fala Comitê”. Durante a roda 

de conversa com os Comitês do estado do Rio de Janeiro, o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) 

comunicou sobre as ações de saneamento do CBH-BIG, havendo diversas trocas de 

informações entre os integrantes desta roda. Aconteceu uma oficina sobre o ODS e 

Recursos Hídricos, demonstrando como os Comitês de Bacia Hidrográfica do Brasil 

podem ajudar na implementação da Agenda 2030 e alcançar o ODS 6 - Água Limpa e 

Saneamento Básico. Ressaltou a discussão de trazer os jovens para estas discussões 
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citadas. Foi aprovada a rede de fóruns de juventude de recursos hídricos. Será elaborado 

um documento sobre o processo de construção Rede da Juventude, sendo a previsão de 

conclusão em janeiro de 2020. Foi notado que um dos assuntos que foi mais discutido no 

ENCOB foi o Saneamento Rural. 10. Assuntos Gerais: o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) 

convocou à frente da plenária os Srs. e Srªs. Fernanda (CEFET-RJ), Moema (INEA-RJ), 

Hélio Vanderlei (INEA-RJ) e Hugo Batista (APA Tamoios). O Sr. Hélio Vanderlei 

(INEA-RJ) assumiu a fala trazendo a mensagem do presidente do INEA, relatando o 

intuito de expandir as informações do Comitê aos colégios, à população, na tentativa de 

conscientização para que se possa ter água de qualidade ao prazo de mil anos além da 

geração atual. Encerrou sua fala parabenizando a todos os envolvidos do CBH-BIG e 

reforçou sua sugestão de externar a conscientização das águas regionais. O Sr. Gustavo 

(FIOCRUZ) mencionou o assunto do vazamento de resíduos ocorrido na Praia Grande. 

O comitê enviou uma carta de esclarecimento para melhor compreensão do 

acontecimento. Desta forma, será pautado na Reunião Extraordinária Plenária para o dia 

27 de janeiro com a temática de contato com as prefeituras de Angra e Paraty referente 

ao saneamento, no intuito de apresentar o Plano de Bacias às prefeituras. O Sr. Domingos 

(Núcleo de Mídias) convidou à frente o Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) para 

agradecerem formalmente aos membros sobre a conclusão da Agenda 21, entregando o 

certificado à cada membro do Comitê. Após, o Sr. Hugo Batista (APA Tamoios) realizou 

o comunicado e o convite da realização no dia 12 de dezembro a eleição do conselho 

consultivo da APA Tamoios relacionado ao Plano de Manejo. A Srª Alba Valéria 

(Prefeitura de Angra dos Reis) comunicou que a Prefeitura de Angra dos Reis através do 

Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR) está promovendo um 

projeto conjunto à comunidade local de Saneamento Rural, comprando os biodigestores 

que serão inseridos na comunidade Retiro. Comunicou que a Prefeitura entrará com o 

material e a comunidade com a mão de obra voluntária. Ressaltou a importância da 

aproximação do comitê nessa execução, sugerindo inserir no site a divulgação do edital. 

O Sr. Luís Paulo (Prefeitura de Paraty) comunicou sobre o seminário Águas do 

Carapitanga que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro com a FUNASA, 

convidando o Comitê a participar possuindo 3 vagas para esta participação. Os 

interessados desse seminário deverão entrar em contato com o Sr. Matheus (AGEVAP) 
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e o Sr. Vitor (AGEVAP). O encerramento desta reunião foi dado com uma sessão de fotos 

com todos os presentes. 

 

PODER PÚBLICO 
 

INSTITUIÇÃO NOME 
 

Prefeitura Municipal de Paraty – 

Secretaria do Ambiente 

Luís Paulo Silva do Nascimento 
 

 

Prefeitura Municipal de Paraty – 

Secretaria de Turismo 

Everaldo Nunes Júnior 
 

 

Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis – Secretaria de Governo e 

Relações Institucionais 

Alba Valéria dos Reis Pereira 
 

 

Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) - Parque Nacional da Serra 

da Bocaina 

 

Andréia Quandt Monteiro 

 

 

Área de Proteção Ambiental de 

Tamoios (APA Tamoios): 

Hugo Batista 
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Fundação Instituto de Pesca do 

Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) 

Murilo A. O. Thella 
 

 

 

SOCIEDADE CIVIL 
 

INSTITUIÇÃO NOME 
 

Universidade Federal Fluminense 

(UFF) 

Paulo Jorge Vaitsman Leal 
 

 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET/RJ) 

Fernanda Rodrigues 
 

 

 

A.M.A Jabaquara 

 

 Rejane Priozzi 

 

 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Gustavo Martins Machado 
 

Núcleo de Mídias e Artes de Paraty Euristácio Moura (Domingos)  

 

USUÁRIOS 
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INSTITUIÇÃO NOME 
 

Águas de Paraty Raquel Freitas da Silva 
 

 

Condomínio Laranjeiras 
Cláudia Maria Moreira Cerqueira 

 

 

Eletrobrás Eletronuclear 
César Bassi Costa  

 

SECRETARIA EXECUTIVA 
 

INSTITUIÇÃO NOME 
 

AGEVAP Vitor Santos Lisbôa 
 

AGEVAP Matheus Miguel 
 

 

AGEVAP João Vitor Rangel 
 

Convidados: 

INEA: Márcio Franco da Costa 

INEA: Gabriel Macedo 

INEA/DISEQ: Moema Versiani 

INEA/DISEQ: Helio Vanderlei 
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OTSS: Fábio José dos Reis Oliveira 

UNICAMP: Hermes Renato Hildebrand 

INEA/REEJ: Débora Yamane F. Campos 

Defesa Civil de Paraty: Joilson de O. Alves 

Águas de Paraty: Marcos Allan S. de Jesus 

Guilherme Freitas 

ENBT: Patrícia Pereira dos Santos  

UFRJ: Vanessa dos Santos Souza 

UFRJ: Laís Vallecilo de S. Ferreira 

UFRJ: Ana Luísa Murce Mazzarelli 

PROFILL: Vinicius M. M. Silveira 

Edmar Tomas Ronch 

Branca B. dos Santos 

Cooperativa de Óleo Serra do Mar: Ladjane Francisco 

Prefeitura Municipal de Paraty: Mônica de M. Nemer 

AGEVAP: Nathália S. C. Vilela 

AGEVAP: Marcelo Alves 

Núcleo de Mídias: Carlos  

Paraty.com: Renato Padovani 

AEA Paraty: Luiz Spingarn 

Escola Municipal Antonio Joaquim (Angra dos Reis): Gilberto S. S. Almeida 
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Paraty, 06 de dezembro de 2019. 

  

   

Gustavo Machado (FIOCRUZ)                             Luís Paulo da Silva do Nascimento 

             (Diretor Geral)                                                (Diretor Secretário) 

 

 

 


