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Ao décimo oitavo dia do mês de junho, às 14:14h, o Comitê de Bacia Hidrográfica Baía da Ilha 

Grande realizou sua 52ª Reunião Ordinária Plenária do biênio 2020-2022, realizada 

excepcionalmente por videoconferência, tendo o seguinte item de pauta: 1- Abertura; 2- 

Aprovação da Pauta; 3- Aprovação da ata da 51ª ROP; 4- Aprovação da Resolução que 

dispõe sobre a prorrogação da delegação da AGEVAP as funções inerentes à Agência de 

Água do Comitê da Baía da Ilha Grande; 5- Apresentação e repasses das ações do Grupo 

de Acompanhamento da Implementação do Plano de Recursos Hídricos; 6- Repasses das 

ações do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão; 7- Repasses das ações da 

Câmara Técnica para assuntos Legais, Institucionais e de Gestão; 8- Apresentação da 

Análise Crítica da Cobrança dos Recursos Hídricos; 9- Apresentação da Reserva Particular 

do Patrimônio Natural – ILAN; 10- Assuntos Gerais; 11- Encerramento. 

 

Presentes na reunião: Poder Público – Luís Paulo Nascimento (SEMAM), Jeani Moreira 

(Prefeitura de Paraty), Alba Valéria dos Reis (Prefeitura de Angra dos Reis), Sergio Hokaiem 

Siciliano (FIPERJ), Paulo Rogério Escarani (SEDEC), Filliphe Mota (Prefeitura de Angra dos 

Reis), Murilo Thuller (FIPERJ), Andréia Quandt Monteiro (ICMBio). Sociedade Civil – 

Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ), Ulisses Mansur (BMEIG), Marcelo Danilo Bogalhão 

(ANAGEA-RJ), Paulo Leal Vaitsman (IEAR-UFF), Euristácio Moura (Núcleo de Mídias de 

Paraty), Maria Emília Voss (ILAN), Fábio José dos Reis (OTSS). Usuários – Raphael Vieira 

(SAAE), César Bassi (Eletronuclear), Cláudia Maria Cerqueira (Condomínio Laranjeiras), Raquel 

Freitas da Silva (Águas de Paraty). Secretaria Executiva – Matheus Miguel (AGEVAP), Vitor 

Santos Lisbôa (AGEVAP) e Caroline Lopes (AGEVAP). 

 

Em memória de Carlos Roberto Rocha.  

 

 

1- Abertura; 2- Aprovação da Pauta: o Sr. Ulisses Mansur iniciou a reunião dando as boas-

vindas a todos. Após apresentada a pauta da reunião, o Sr. Ulisses solicitou em incluir como item 

de pauta nª4 a “Aprovação da Resolução que dispõe sobre a prorrogação da delegação da 

AGEVAP as funções inerentes à Agência de Água do Comitê da Baía da Ilha Grande”. Esta 

solicitação de inclusão foi enviada a todos anteriormente por e-mail. Com esta inclusão, aprovou-

se a pauta da reunião por unanimidade. 3- Aprovação da ata da 51ª ROP: após o Sr. Matheus 
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Miguel ter realizado a leitura da ata e ajustado as alterações solicitadas pelos membros, foi 

aprovada a ata da 51ª Reunião Ordinária Plenária do CBH-BIG por unanimidade. 4- Aprovação 

da Resolução que dispõe sobre a prorrogação da delegação da AGEVAP as funções 

inerentes à Agência de Água do Comitê da Baía da Ilha Grande: o Sr. Ulisses Mansur 

comunicou que esta resolução foi aprovada por unanimidade pela Diretoria do Comitê e, de 

acordo com os trâmites legais do próprio CBH-BIG, é necessário que seja apresentada e aprovada 

também pela Plenária. O Sr. Matheus Miguel realizou a leitura da minuta desta resolução. Após, 

foi aberta a votação para a aprovação desta, sendo então aprovada por unanimidade. 5- 

Apresentação e repasses das ações do Grupo de Acompanhamento da Implementação do 

Plano de Recursos Hídricos: a Sr.ª Fernanda Rodrigues apresentou o Relatório Gerencial 

contido no PRH-BIG e as atribuições realizadas pelo GAP. Este relatório apresenta a definição 

do Plano, tendo sua composição o diagnóstico (RD10 – Relatório Síntese do Diagnóstico), 

prognóstico (RCE – Relatório de Cenários Estratégicos) e suas ações (RPPEI – Relatório de 

Programas, Projetos e Ações, e Estratégias de Implementação). Em seguida, apresentou as etapas 

de desenvolvimento dos produtos do PRH-BIG: Etapa A- diagnóstico da situação atual; Etapa B- 

Elaboração de cenários estratégicos; Etapa C- Proposição de programas, projetos e ações 

estratégicas; Etapa D- Consolidação do Plano de Recursos Hídricos; e Etapa E- Sistemas de 

Informações Geográficas e base de dados.  

Após sua apresentação, o Sr. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) apresentou o Diagnóstico dos Meios 

Físico e Biótico, detalhando todas as Unidades Hidrológicas de Planejamento – UHPs 

contempladas na RH-I. Neste estudo, estas subdivisões de UHPs foram feitas por condições 

físicas, socioeconômicas e político-administrativas. Em seguida, foi apresentado o uso e cobertura 

do solo com suas classificações, área (km²) e participação na área total da RH-I (%) e também a 

análise comparativa entre as classes de uso do solo e cobertura vegetal das UHPs.  

Foi apresentada também a Caracterização Geomorfológica, Declividades da RH-I, a 

Caracterização Geológica, a Pluviometria da região detalhando as precipitações médias mensais 

a Pedologia e vulnerabilidade à erosão, apresentou o mapa vegetativo da RH-I, descrevendo a 

Mata Atlântica como bioma, a Floresta Ombrófila Densa como Fitofisionomia dominante e a 

presença de manguezais, restingas e pastagens. Por fim, foi mostrado por mapa topográfico das 

Unidades de Conservação da RH-I, subdivididas em Unidades de Proteção Integral e Unidades 

de Uso Sustentável. 

Após a explicação do Sr. Marcelo Danilo, o Sr. Vitor Libsôa apresentou o Diagnóstico 

Socioeconômico. Citando a característica populacional dividida em população total, urbana e 

rural por UHP e o outro de densidade demográfica. Em seguida abordou o tema Demanda Hídrica 

por UHP, informando a demanda total da RH-I, demanda consolidada para o abastecimento, 
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demanda da industrial, demanda da aquicultura, demanda da mineração, demanda da agricultura 

Irrigada e demanda da dessedentação animal. Ao final de sua apresentação, passou a palavra a 

Sr.ª Fernanda Rodrigues para realizar o agradecimento a todos em nome do GAP e encerrar a 

presentação.  

Sr. Cesar Bassi questionou quais produtos do PRH ainda não foram entregues. A Sr.ª Fernanda 

Rodrigues disse que são os seguintes: a cartilha, a revista, os mapas moldurados e não moldurados 

e os bancos de dados. A Sr.ª Fernanda ressaltou que esta apresentação do Relatório Gerencial, foi 

apenas o início e que ao longo das próximas Plenárias será apresentada mais informações deste 

relatório. 

O Sr. Fábio José dos Reis (OTSS) perguntou se há um mapa apresentando todas as comunidades 

tradicionais da região, visto que dentro desta região possui um patrimônio mundial da humanidade 

e é de suma importância esse detalhamento topográfico. A Sr.ª Fernanda Rodrigues disse que há 

sim um mapa com essas informações, estando presente ao longo do Relatório Síntese. Comunicou 

também que o Comitê tratou com muito cuidado e atenção a questão da representatividade das 

comunidades tradicionais, explicou que a logo do PRH-BIG possui elementos caiçaras, indígenas 

e quilombolas.  

A Sr.ª Fernanda Rodrigues informou a todos as ações que o GAP viabilizou desde a 51ª ROP até 

então. Na primeira reunião foram repassados aos integrantes do GAP um entendimento inicial do 

PRH-BIG e o dever deste grupo, foram eleitos por votação o coordenador e sub-coordenador (Sr.ª 

Fernanda Rodrigues e Sr. Marcelo Danilo, respectivamente), foram formados os subgrupos de 

Comunicação/Articulação, Ações de Pesquisa e outro de Cobrança e Uso da Água. Disse que 

PRH-BIG foi levado para a Plenária do CERHI que será realizada na próxima semana no intuito 

de referendá-lo. Comunicou que este será o primeiro passo para a implementação das ações do 

Plano e que seja alcançado e iniciado o Manual Operativo. 

Em seguida, a Sr.ª Fernanda passou a palavra para um dos integrantes do subgrupo de 

Comunicação. O Sr. Sergio Siciliano (FIPERJ) disse que tiveram duas reuniões desde a 

consolidação deste grupo. Na primeira reunião foi elaborado e discutido um Plano de Educação 

e Comunicação com o auxílio do Especialista de Comunicação da AGEVAP, o Sr. Antônio Souza. 

Foram apresentados os três programas pré-estabelecidos nas reuniões: 8.1- Educação e 

Comunicação; 8.2- Uso Racional da Água e 8.3- Conscientização para usos Rurais. Com isso, o 

Sr. Sérgio comunicou que de consenso dos integrantes, foi idealizada a execução de três oficinas: 

Oficina I- Educação e Comunicação (07/07/2020); Oficina II- Uso Racional da água 

(21/07/2020); e Oficina III- Conscientização para usos Rurais (11/08/2020). Este plano tem a 

intenção do prazo de entrega para o dia 15/10/2020, data da 54ª Reunião Ordinária Plenária. 

Foram citadas as principais ferramentas de comunicação que o Comitê possui: o site, as redes 
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sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram), e-mail (mailing) e a identidade visual do Comitê (logo, 

layout dos documentos e apresentações).  

O Sr. Euristácio fez uma observação, citando em sua fala que o Comitê terá que focar nos 

conceitos principais do plano, que são provisão, regulação hídrica e da educação. Suas macro 

diretrizes são descritas, respectivamente, da seguinte forma: proteção das águas, sustentabilidade 

das águas e empoderamento, cooperação e gestão.  

O  Sr. Paulo Leal comunicou que até a próxima reunião do GAP, o grupo de Ações de Pesquisa 

irá relacionar as linhas de pesquisa de acordo com as ações contidas no PRH-BIG. 

6- Repasses das ações do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão: o Sr. Ulisses 

Mansur, como integrante deste grupo, iniciou sua apresentação do relatório de avaliação do 

relatório de execução 2019 do contrato de gestão INEA nº 03/2010, detalhando seus indicadores 

e sub indicadores de avaliação: disponibilização e atualização de informações, instrumentos de 

gestão, gerenciamento interno e o reconhecimento social.  

Findada a apresentação, o Sr. Luís Paulo sugeriu em estabelecer um método de indicador de 

avaliação não só da própria Delegatária AGEVAP, mas também do CBH-BIG. 

7- Repasses das ações da Câmara Técnica para assuntos Legais, Institucionais e de Gestão: 

a Sr.ª Raquel Freitas iniciou sua fala esclarecendo que não participou da 1ª Reunião da CT-LIG 

por ter sido realizada no seu período de férias. Justificou a não realização da 2ª Reunião até esta 

data pelas férias do Sr. Coordenador da CT-LIG Hugo Batista na sua entidade atuante APA 

Tamoios. Complementando sua fala, o Sr. Matheus Miguel citou que houve contribuições dos 

participantes desta Câmara perante o novo Regimento Interno. A partir desta 2ª Reunião, irão 

compilar todas estas contribuições, repassar à diretoria a minuta deste novo Regimento Interno e 

então, por meio de uma futura Reunião Extraordinária Plenária, seguir em direção À renovação 

do Regimento interno. 

O Sr. Luís Paulo solicitou em ser levado à CT-LIG o assunto do aumento do PPU – Preço Público 

Unitário por m³ de água captada, com a proposta de ser alinhado com todos os Usuários da Bacia.  

8- Apresentação da Análise Crítica da Cobrança dos Recursos Hídricos: o Sr. Matheus 

Miguel iniciou a apresentação sobre a Análise da Cobrança do CBH-BIG, citando que esta 

apresentação já se encontra no site da AGEVAP e do próprio Comitê. Detalhou o fluxo de 

processo do pagamento dos Usuários: da conta do FUNDRHI para o INEA, do INEA para a 

delegatária AGEVAP, da AGEVAP  para o CBH-BIG e do CBH-BIG irá ser replicado na RH-I. 

Foram apresentados também os mecanismos de cobrança do PPU. Por resolução do CBH-BIG nº 

13/2016, o valor era de R$ 00,4/m³. Já na resolução CBH-BIG nº 20/2018, o valor foi de R$ 
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00,5/m³. Pela nova resolução do CERHI-RJ nº 197/2018, definindo o índice de reajuste anual dos 

PPUs a partir do IPCA, o valor é de R$ 0,05145/m³. De 2008 até 2018, a região sofreu um aumento 

de 46% no montante da arrecadação, chegando ao valor de R$ 3.544.300,02. De 2018 para 2019, 

houve um aumento significativo de 43%, sendo de 2018 R$ 582.548,07 e de 2019, o montante 

total foi de R$ 831.406,50.  

Em 2020, até o mês de abril, o aumento foi de 8,5%, chegando a R$ 431.312,17, com expectativa 

de arrecadação para 2020 de R$ 902.038,89. O Sr. Matheus Miguel ressaltou que todas essas 

arrecadações citadas são valores brutos. Em seguida, apresentou as ações indicadas pelo PRH-

BIG em relação ao levantamento e regularização de usuários, consolidação do cadastro de 

usuários, a revisão anual dos valores de cobrança.  

9- Apresentação da Reserva Particular do Patrimônio Natural – ILAN: a Sr.ª Maria Emília 

Voss iniciou sua apresentação de slides sobre o ILAN, que no alfabeto hebraico significa 

“Árvore” e possui com as letras I, L, A e N a numerologia 91, número do salmo de proteção da 

Bíblia Sagrada. Apresentou, por foto, a Fazenda Guarda Velha, sua história através de seu nome, 

localidade, tamanho por hectares e bioma. Foi detalhado os objetivos do ILAN. Mostrou também 

os diferentes módulos de projetos RPPN ILAN. Por fim, apresentou  seu intuito de atuação e sua 

composição: Maria Emília Voss – Presidente, José Carlos dos Santos Ferreira – Vice presidente 

e Associados. 

O Sr. Ulisses Mansur agradeceu pela apresentação e parabenizou a Sr.ª Maria Emília Voss pelo 

projeto e pela RPPN. A Sr.ª Fernanda Rodrigues salientou a inclusão de deficientes apresentada, 

dizendo que é ótimo uma RPPN possuir esse recurso.  

A Sr.ª Maria Emília se prontificou de enviar ao Sr. Matheus Miguel uma foto do Jequitibá presente 

nesta RPPN que tem 1000 anos de idade e assim, enviar a todos os presentes essa fotografia. 

10- Assuntos Gerais: o Sr. Ulisses Mansur iniciou este item de pauta dando a todos a triste notícia 

do falecimento do ex-membro do CBH-BIG o Sr. Carlos Alberto Rocha do segmento Usuários 

da entidade SAAE de Angra dos Reis e agradeceu todo o papel em que exerceu no seu mandato 

como membro titular e diretor. Comunicou que foi publicada no site do comitê uma singela nota 

de pesar.  

A Sr.ª Fernanda Rodrigues inseriu no chat da vídeo chamada o link da 49ª Plenária transmitida ao 

vivo na qual foi feito o lançamento do PRH-BIG. 

O Sr. Euristácio Moura comentou sobre a Agenda 2030, destacando a cadeira do CBH-BIG neste 

projeto e participar efetivamente como parceiro apoiador. A Sr.ª Fernanda Rodrigues comunicou 

que há necessidade de uma proximidade de um membro do CBH-BIG na participação das 
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reuniões da Agenda 2030. A Sr.ª Jeani Moreira foi a representante indicada para participar, esta 

aceitou sua indicação e se colocou à disposição.  

O Sr. César Bassi comunicou sobre o cancelamento do ENCOB (Encontro Nacional de Comitês 

de Bacias) deste ano e o ECOB (Encontro Estadual de Comitês de Bacias) que será realizado 

ainda este ano, porém sua data está incerta, sendo estipulado entre outubro e novembro no 

município de Itatiaia. 

O Sr. Luís Paulo realizou dois informes: foram inicializadas as obras da ETE de Tarituba e assim 

que for feito o primeiro relatório ou a divulgação de fotos será encaminhada para a plenária. 

Informou também que o projeto inscrito pela Prefeitura Municipal de Paraty foi aprovado na 

FUNASA. 

A segunda informação, o município de Paraty e Angra dos Reis estão representados no Conselho 

Estadual de Saúde Indígena. No dia anterior a esta Plenária, foi feita uma reunião e foi levantado 

o questionamento sobre a qualidade da água e saneamento nas aldeias locais. O Sr. Fábio José 

comunicou que serão repassadas para o grupo da Plenária, informações sobre a parceria que a 

OTSS têm com a prefeitura de Paraty com comunidades indígenas da região em relação ao 

Saneamento Básico 

O Sr. Vitor Lisbôa realizou o informe sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico de Angra 

dos Reis e Paraty, comunicando o recebimento de propostas de empresas do processo de licitação 

desse plano do município de Angra dos Reis e no dia anterior, foi feita do município de Paraty, 

que obteve dezesseis propostas e que brevemente será divulgada a lista de habilitados. Em 

seguida, pediu que os representantes da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis encaminhassem 

o Acordo de Cooperação Técnica, visto que este é um documento necessário para a inicialização 

deste projeto.  

O Sr. Ulisses comunicou que houve a Reunião do GT-FUNDRHI. Aproximadamente R$ 

1.700.000,00 (verba destinada ao CBH-BIG da conta CUTE) foi aprovado para ser repassado a 

AGEVAP. Porém o Sr. Vitor Lisbôa comunicou que não têm uma previsão para que esse valor 

seja depositado.  

 

11- Encerramento: Nada mais a ser discutido, às 17:30h o Sr. Ulisses agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a 52ª Reunião Ordinária Plenária do CBH-BIG. 
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Encaminhamento:  

Enviar aos membros do CBH-BIG o relatório de Execução da AGEVAP quanto a avaliação do 

relatório de execução 2019 do contrato de gestão INEA nº 03/2010. 

Responsável: Matheus Miguel (AGEVAP) 

Prazo: até dia 19/06/2020. 

 

 

 

 

(original assinada) 

_________________________ 

Ulisses Mansur (BMEIG) 

Diretor Presidente 

(original assinada) 

_________________________ 

Luís Paulo do Nascimento 

(SEMAN) 

Diretor Secretário 
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