
 
 

 

Notícias do Plano 

Reuniões iniciam a construção de acordos institucionais para o 

PRH-BIG 
Paraty – RJ • 11/10/2018 • 

Foram realizadas, nos dias 09 e 11 de outubro, reuniões para o alinhamento institucional do 

Plano de Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande (PRH-BIG). 

As reuniões informaram os presentes sobre o andamento do plano, incentivaram a participação 

das instituições em sua elaboração e iniciaram as tratativas para as etapas seguintes do Plano 

de Recursos Hídricos (PRH-BIG). Foram convidadas para essas reuniões, representantes de 

instituições relacionadas à gestão dos recursos hídricos, nas intâncias federal, estadual e 

municipal, além de entidades usuários da água e representantes da sociedade civil. 

As instutuições convidadas enviaram seus representantes, que contribuiram com o diálogo e 

participaram ativamente de cada uma das reuniões, contando com a presença do Vice-prefeito 

de Paraty, Luciano Vidal. Esse diálogo é extremamente relevante para que todas as intituições 

ligadas à gestão e usos dos recursos hídricos da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande 

entendam seu papel e se comprometam com as ações para a efetivação do Plano. 

Em 09/10, a equipe técnica do PRH-BIG, Inea e CBH-BIG participaram da reunião do Plano de 

Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM), ocorrida em Angra dos Reis. Na tarde do mesmo dia, foi 

realizada reunião no Centro de Estudos Ambientais (Angra dos Reis) e no dia 11/10 a reunião foi 

realizada na Câmara Municipal de Paraty. 

É importante que a sociedade local continue engajada nesse processo participativo de 

construção de diretrizes para o bom uso das águas, e, também, para contribuir com a melhoria 

da qualidade ambiental da região, como um todo. Acompanhe as notícias sobre o PRH-BIG nos 

canais de comunicação: www.prhbig.com.br e perfil no Facebook @cbhbig. 

 

 

 

 

Maiores 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 

Inea: (24) 3377-6590 

Facebook.com/cbhbig 

www.prhbig.com.br 

PROFILL Engenharia e Ambiente 

Tel.: (51) 3211-3944 

E-mail: prhbig@profill.com.br
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Reunião do Plano de Auxílio Mútuo da Consta Verde (PAM), Angra dos Reis – RJ, em 09/10/2018. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente. 

 
Encontro Institucional – Centro de Estudos Ambientais, Angra dos Reis – RJ, em 09/10/2018. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 
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Encontro Institucional – Câmara de Vereadores de Paraty, Paraty – RJ, em 10/12/2018. 

Crédito das Fotos: Profill Engenharia e Ambiente 


