
 
 
 

Ata da 47ª Reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha 1 

Grande, realizada no dia 08 de Agosto de 2019, sendo a primeira chamada às 2 

10h: 30min e a segunda às 11:00h, no auditório da APA Cairuçú, R. Glauber 3 

Rocha, n° 2077 - Bairro Portal, Paraty-RJ. 1- Abertura: Dado início a 4 

reunião, o Sr. Gustavo (FIOCRUZ) inicia dando boas vindas a todos os 5 

presentes. 2- Aprovação da Pauta: Vitor (AGEVAP) deu a sugestão da 6 

inclusão do MOP antes do item de pauta nº5. Aprovada em seguida, a ata da 7 

reunião 46ª ROP. 3- Aprovação das Atas da 46ª ROP: As atas foram 8 

aprovadas por unanimidade pela Plenária. 4- Homologação dos novos 9 

membros: Todos se apresentaram e foram dada boas vindas aos novos 10 

membros. Sendo Eles o Sr. Euristácio Moura (Núcleo de Mídias e Artes de 11 

Paraty), Sr. Renê Duque, Sr. ª Rejane Priozzi (Associação de Moradores e 12 

Amigos do Jabaquara), Sr. Wanderson Silva (Brigada Ambiental de Angra dos 13 

Reis),  Cada integrante presente na plenária fez uma breve apresentação sobre 14 

si e sua entidade. 5- Escolha do logo do CBH-BIG: Foi apresentado pelo Sr. 15 

Gustavo Machado (FIOCRUZ) o conceito do atual logo do CBH-BIG e após a 16 

sugestão com a mudança do mapa da Ilha Grande, para o mapa da Bacia 17 

Hidrográfica da Baía da Ilha Grande. Após discussão e por meio de votação, 18 

foram obtidos oito votos para permanência do mesmo logo, quatro para sua 19 

mudança e zero abstenções. Pelo número de votos, decidiu-se então por 20 

continuar o mesmo logo, podendo ser novamente discutido em reuniões 21 

futuras. 6- Validação da contratação Manual Operativo do Plano de 22 

Recursos Hídricos: se discutiu sobre a pauta referente ao MOP. O Sr. Sidnei 23 

Agra (PROFILL) fez uma breve apresentação sobre o assunto e exemplificou 24 

alguns trabalhos que foram realizados em diversas bacias, citando o Rio 25 

Paranapanema, Guandu, Paraguai e Grande. Após votação, a contratação do 26 

MOP foi validada por unanimidade. 7- Câmaras Técnicas: Se discutiu sobre a 27 

apresentação das câmaras técnicas e grupos de trabalho. Foi explicada a 28 

diferença entre câmara técnica e grupo de trabalho. O Sr. Everaldo Nunes 29 

(Secretaria de Turismo Paraty-RJ) comunicou que a CTIL está debatendo 30 



 
 
 

sobre o regimento interno, e enviará a proposta de modificação do regimento 31 

interno a cada membro do comitê em modelo Power Point.   32 

Outro ponto discutido foi a entrada de um novo membro para o Grupo de 33 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) devido a Sr.ª Fernanda 34 

Rodrigues ter requisitado sua saída do grupo através de e-mail enviado no dia 35 

26/07/2019, justificando os motivos de sua decisão. Foi então solicitado que 36 

algum membro se colocasse à disposição para ingressar nesse grupo, sendo 37 

este, de Sociedade Civil. 38 

Sr.ª Juliana Fernandes (AGEVAP) iniciou uma apresentação sobre como 39 

funciona e representam os Grupos de Trabalho e as gestões/metas. Se as 40 

metas foram ou não batidas, as que não foram batidas são justificadas. O 41 

Grupo de Trabalho faz um relatório dizendo se está de acordo ou não. Todos 42 

esses itens citados são tratados entorno de três reuniões por ano, sendo esta 43 

citada acima realizada no início do ano. A reunião do meio do ano é feita para 44 

analisar as metas e o andamento do contrato de gestão. A reunião sobre o final 45 

do ano teria o mesmo propósito da reunião anterior. Feita a explicação e o 46 

detalhamento pela Sr.ª Juliana Fernandes (AGEVAP), Sr. Domingos (núcleo de 47 

mídias) se propôs a assumir essa vaga de membro. Sr.ª Juliana Fernandes 48 

(AGEVAP) sugeriu um dia de capacitação para os membros sobre o Sistema 49 

de Recursos Hídricos na Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande: foco nas 50 

competências do CBH BIG, contrato de gestão e funções da entidade 51 

delegatária, obtendo a aprovação da plenária com a pendência de se estudar 52 

uma data oportuna e divulgá-la posteriormente. 8- Repasse de informações 53 

ECOB: Sr.ª Alba Valéria apresentou o repasse sobre o VII ECOB que 54 

aconteceu em Teresópolis, relatando sobre os minicursos, palestras e visitas 55 

técnicas ocorridas no evento. Alba Valeria pediu que fosse mandada a Carta de 56 

Teresópolis desenvolvida no VII ECOB aos membros da plenária. Também 57 

comunicou que foi criado um grupo de mulheres com o intuito de criar força de 58 

decisões e voz. 9- Definir representantes no ENCOB: o Sr. César Bassi 59 

(Eletrobrás Eletronuclear) dialogou sobre a definição de representantes para as 60 



 
 
 

06 vagas disponibilizadas pelo comitê para representação no ENCOB em Foz 61 

do Iguaçu de 21 a 25 de outubro. Sr. Matheus Miguel (AGEVAP) apresentou os 62 

custos aproximados geral da viagem e para cada membro que tem interesse 63 

em participar desse encontro (passagens, diárias, transporte, etc.). 64 

Demonstraram interesse em participar os membros: Sr.ª Alba Valéria, Sr. 65 

Gustavo Machado, Sr. Filliphe Mota, Sr. Cesar Bassi, Sr. Luiz Paulo, Sr. Dalton 66 

Novaes e Sr. Everaldo Nunes, como o número de candidatos a participar da 67 

viagem foi maior que o número de vagas essa decisão foi para contagem 68 

frequência em reuniões e posteriormente será informado o resultado para os 69 

membros por meio de e-mail oficial do CBH-BIG. 10- PSA: o Sr. Ricardo 70 

Toledo (IMMAR) apresentou sobre o PSA (Pagamento de Serviços 71 

Ambientais). Foi descrito como um programa promissor, tanto na parte de 72 

gestão hídrica, quanto na parte rural. A proposta do Comitê é definir na Baía da 73 

Ilha Grande, através de um estudo as áreas prioritárias e fazer a definição de 74 

modelo de PSA. Foi salientada a carência de mais um membro para esse 75 

grupo de trabalho (GT) e será dado um retorno sobre o que foi definido na 76 

próxima reunião que será realizada em Angra dos Reis. 11- Andamento do 77 

Site: Sr. Matheus Miguel (AGEVAP) apresentou o layout do site explicando sua 78 

construção, próximos passos e cronograma. 12- PRH-BIG: Sr. Sidnei Agra 79 

(PROFILL) iniciou a apresentação sobre o item de pauta onde foi falado sobre 80 

a finalização do PRH, todos os processos de participação de pré-diagnostico, 81 

diagnostico e metas e estratégias de implementação. Também foi apresentado 82 

o cronograma de atividades: metas e estratégias de implementação e sobre a 83 

consolidação do PRH, relatórios aprovados e em desenvolvimento e o 84 

cronograma dos produtos em desenvolvimento. A seguir, foi detalhada toda a 85 

estrutura geral do plano, a hierarquização dos programas e subprogramas e 86 

seus níveis de prioridade discutidos em reuniões ordinárias e extraordinárias. 87 

Sr. Everaldo Nunes (Secretaria de Turismo Paraty-RJ) sugeriu fazer uma 88 

reunião extraordinária com o comitê sobre o conjunto de ações, capacitação de 89 

todos os membros e o detalhamento PRH-BIG e discutir o resultado mostrado 90 

pelo Sr. Sidnei Agra, se decidido por voto e consciência de todas as 91 



 
 
 

Sociedades presentes e também para o nivelamento dos novos membros. 92 

Ficou decidido para o dia 03 de setembro de 2019.  Sr. César Bassi (Eletrobrás 93 

Eletronuclear) se encarregou de confirmar se essa reunião poderia ser 94 

realizada no auditório da Eletronuclear.  95 

Sr. Sidnei Agra (PROFILL) continuou a apresentação mostrando a 96 

hierarquização como descrição final das prioridades e prosseguiu 97 

apresentando o processo de participação social e desenvolvimento técnico do 98 

PRH-BIG e os encontros de pactuação. 13- Apresentar o novo estagiário e 99 

estrutura de trabalho; O Estagiário Sr. João Vitor (AGEVAP) se apresentou, 100 

logo após sua apresentação Sr. Matheus Miguel (AGEVAP) apresentou aos 101 

presentes sobre a estrutura de trabalho que o CBH-BIG possui em seu 102 

escritório. 14- Assuntos Gerais Não houve manifestação dos presentes para o 103 

item de pauta.  15- Encerramento;  Sr. Cesar Bassi (Eletronuclear) agradeceu 104 

a presença de todos e por fim encerrou a 47ª Reunião Ordinária Plenária do 105 

CBH-BIG.  106 

 107 

Encaminhamentos: 108 

Encaminhar para os membros a carta de Teresópolis elaborada no VII ECOB-109 

RJ; 110 

Definir membros que irão participar da ENCOB (Foz do Iguaçu); 111 

Confirmar local e convocar a Reunião Extraordinária Plenária do dia 03 de 112 

Setembro de 2019. 113 

Sr. Everaldo Nunes encaminhará as observações da CTIL sobre o Regimento 114 

Interno; 115 

Avaliar apoio às ações do PSA. 116 

AGEVAP preparar e realizar uma capacitação para os membros. 117 

Poder Público: 118 

Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria de Turismo: Everaldo Nunes Júnior 119 



 
 
 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Secretaria de Governo e Relações 120 

Institucionais: Alba Valéria dos Reis Pereira  121 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) – APA 122 

Cairuçu: Dalton Novaes 123 

 124 

Sociedade Civil: 125 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): Gustavo Martins Machado 126 

 127 

Usuários: 128 

Águas de Paraty: Raquel Freitas da Silva 129 

Condomínio Laranjeiras: Cláudia Maria Moreira Cerqueira 130 

Eletrobrás Eletronuclear: Cesar Bassi Costa 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

Convidados: 136 

AMA Jabaquara – Rejane D. Pirozzi  137 

INEA – Luiz Constantino 138 

IMMAR – Ricardo Toledo 139 

BMA/AR – Wanderson E. Silva 140 

BMA/AR – Paulo C. B. Santos 141 

BMA/AR – José da Silva 142 

INEA – Moema Versiani 143 

AGEVAP – Juliana Fernandes 144 



 
 
 

AGEVAP – Nathália Vilela 145 

ICM BIO/ ESEC Tamoios – Luiz Fernando Guimarães 146 

Prefeitura Paraty – Leonardo S. Lima 147 

MOVE – Renê Duque Wollmann 148 

Núcleo de Mídias e Artes – Euristácio Moura de Oliveira (Domingos) 149 

Prefeitura de Paraty – Ana Helena Dias 150 

Prefeitura de Mangaratiba – Cláudio V. M. P. Maia 151 

AGEVAP – Matheus Miguel 152 

AGEVAP – Vitor Santos Lisbôa 153 

AGEVAP – João Vitor R. F. Silva 154 

 155 

Paraty, 08 de Agosto de 2019 156 
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_________________________________ 

Gustavo Machado (FIOCRUZ) 

Diretor Geral 

________________________________ 

Luís Paulo Silva do Nascimento 

Diretor Secretário 


