
 
 

 

Notícias do Plano 

Encontros Regionais e de Pactuação de Compromissos 
do PRH-BIG são realizados com importantes 
contribuições 

Paraty – RJ • 06/08/2019 • 

 

CBH-BIG e equipe responsável pela elaboração dos estudos técnicos do PRH-BIG realizaram 

intensiva rodada de eventos públicos em mais uma fase de discussão e recebmento de 

controbuições na elaboração do Plano. 

O Encontros Regionais, realizados nos dias 29 (Angra dos Reis) e 30 de julho (Mambucaba e 

Paraty), tiveram como objetivo apresentar e discutir as ações, metas e prioridades do 

programa de ações do PRH-BIG. Em cada uma das reuniões, os presentes fizeram seus 

destaques, indicando os temas que consideravam prioritários, são eles: 

Encontro Regional em Angra dos Reis - os principais temas discutidos pelos presentes foram: 

abastecimento, ordenamento territorial e conservação de solo e água. E as ações entendidas 

como mais graves e urgentes foram: infraestrutura para saneamento (água, esgoto e 

resíduos); ordenamento territorial; conservação e recuperação de APPs e áreas prioritárias; 

captação de recursos e parcerias; e implementação dos Instrumentos de Gestão. Encontro 

Regional em Paraty - Esgotos, Drenagem, Resíduos Sólidos, Gerenciamento Costeiro, 

Ordenamento Territorial, Conservação de APPs, Educação e Comunicação, Capacitação para 

uso racional, Captação de Recursos e Instrumentos de Gestão. Encontro Regional em 

Mambucaba - Saneamento (Água, Esgoto e Resíduos), Ordenamento Territorial (Articulação 

com Planos Diretores), Conservação e Recuperação das APPs e Áreas Prioritárias; Articulação 

com Atores Estratégicos; e Captação de Recursos. 

Em seguida, foram realizados os Encontros de Pactuação e Compromissos, nos dias 01 e 02 de 

agosto, nas cidades de Paraty e Angra dos Reis, respectivamente. A reunião em Paraty contou 

com a participação de representantes do setor de Agricultura e Pesca (SEAPA, FIPERJ e 

EMATER, Prefeitura e da Sociedade Civil, que formaram os três grupos de trabalho para 

discussão dos atores responsáveis pelos Programas e Subprogramas do Plano. Reunião em 

Angra dos Reis contou com a participação do setor de Agricultura da Prefeitura Municipal, do 

ICMBio, da Transpetro, da SEAPA, e da Sociedade. Em ambos os eventos, também 

participaram a diretoria do CBH e o INEA.  

Nesses Encontros de Pactuação e Compromissos, mais focados nas questões institucionais, 

foram abordadas questões relativas à proposição de acordos e arranjos institucionais para 

otimizar os esforços na implementação do Plano. Importantes contribuições foram dadas 

nessa rodada de eventos, que serão incorporadas ao PRH-BIG e que ajudaram a hierarquizar e 

identificar os responsáveis pelos programas e subprogramas do Plano. 
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É importante que a sociedade local continue engajada nesse processo participativo. Mais 

informações podem ser obtidas nos seguintes contatos: 

Secretaria Executiva do Comitê de Bacia da 

Região Hidrográfica Baía de Ilha Grande - CBH 

BIG 

E-mail: cbhbig@gmail.com 

Tel.: (24) 3377-6590 

Facebook.com/cbhbig | www.prhbig.com.br 

PROFILL Engenharia e Ambiente 

Tel.: (51) 3211-3944 

E-mail: prhbig@profill.com.br

 

 
Encontro Regional do PRH-BIG – Paraty  – RJ, em 30/07/2019. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 

 



 
 

 

Notícias do Plano 

 
Encontro Regional do PRH-BIG – Mambucaba  – RJ, em 30/07/2019. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 

 

 
Encontro Regional do PRH-BIG – Angra dos Reis  – RJ, em 29/07/2019. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 
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Encontro de Pactuação e Compromissos PRH-BIG – Paraty  – RJ, em 01/08/2019. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 

 

 
Encontro de Pactuação e Compromissos PRH-BIG – Angra dos Reis  – RJ, em 02/08/2019. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 


