1

Ao décimo quinto dia do mês de outubro, às 14 h, o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha

2

Grande iniciou sua quinquagésima quarta Reunião Ordinária Plenária do biênio 2020-2022,

3

realizada excepcionalmente por videoconferência. Contendo os seguintes itens de pauta: 1-

4

Abertura; 2- Aprovação da pauta; 3- Aprovação da ata da 53ª R.O.P; 4- Apresentação e

5

repasses das ações do Grupo de Acompanhamento da Implementação do Plano de Recursos

6

Hídricos – GAP; 5- Repasses do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão –

7

Atualização/ciência sobre decisão do TCE-RJ; 6- Repasses das ações da Câmara Técnica

8

para Assuntos Legais, Institucionais e de Gestão – CT-LIG; 7- Implantação de UHE no

9

Brachuy; 8- Apresentação sobre saldo em conta do CBH-BIG; 9- Projetos em

10

desenvolvimento pela Secretaria Executiva do CBH-BIG; 10- Repasse sobre o Contrato do

11

PRH-BIG; 11- Assuntos Gerais; e 12- Encerramento.

12
13

Presentes na reunião: Poder Público – Luís Paulo Nascimento (SEMAM), Alba Valéria dos

14

Reis (Prefeitura de Angra dos Reis), Pedro França Magalhães (Defesa Civil de Angra dos Reis),

15

Hugo Batista (APA Tamoios), Andréia Quandt Monteiro (ICMBio) e Filliphe Mota de Carvalho

16

(IMAAR). Sociedade Civil – Fernanda Rodrigues (CEFET-RJ), Ulisses Mansur (BMEIG),

17

Marcelo Danilo Bogalhão (ANAGEA-RJ), Paulo Leal Vaitsman (IEAR-UFF), Maria Emília Voss

18

(ILAN). Usuários – César Bassi (Eletronuclear) e Raquel Freitas da Silva (Águas de Paraty).

19

Secretaria Executiva – Matheus Miguel (AGEVAP), Vitor Santos Lisbôa (AGEVAP), Nathália

20

Vilela (AGEVAP) e João Vitor Rangel (AGEVAP).

21
22

1- Abertura; 2- Aprovação da pauta; 3- Aprovação da ata da 53ª R.O.P: o Sr. Ulisses Mansur

23

iniciou a reunião dando boas-vindas a todos. Dando prosseguimento à aprovação da pauta da

24

reunião, a Sr.ª Fernanda Rodrigues apresentou de antemão, as justificativas de ausência dos

25

membros feitas via WhatsApp. A Sr.ª Maria José (SAPÊ) não pode estar presente na reunião por

26

conta de uma consulta médica marcada neste horário e o Sr. Euristácio Moura por estar atendendo

27

demandas internas de sua instituição (Núcleo de Mídias de Paraty). Feito isso, foi aprovada a

28

pauta da reunião por unanimidade. Em seguida, foi apresentada a ata da 53ª Reunião Ordinária

29

Plenária, atualizada com as contribuições dos demais membros, sendo aprovada também por

30

unanimidade.

31

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

32

Plano de Recursos Hídricos – GAP: a Sr.ª Fernanda realizou a apresentação da terceira parte do

33

Relatório Gerencial do Plano, sendo comentada sua escolha por estar feito de uma forma mais
Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande
www.cbhbig.org.br/cbgbig@gmail.com

34

sucinta e de fácil apresentação a todos da reunião. Foram apresentados os seguintes assuntos pela

35

Sr.ª Fernanda e pelo Sr. Marcelo Danilo, respectivamente coordenadora e subcoordenador do

36

GAP: retrospectiva do que foi visto na última plenária, foco gerencial do CBH-BIG (ações de

37

articulação, de fomento e de elaboração/realização), entraves para implementação dos

38

subprogramas, principais problemáticas detectadas subdivididos por temáticas, principais

39

problemas detectados e ações direcionadas, estratégia de implementação gerencial (foco do CBH,

40

análise da priorização e urgência temporal) sendo sua priorização feita a partir da metodologia da

41

matriz GUT – gravidade, urgência e tendência. O Sr. Vitor Lisbôa prosseguiu apresentando a

42

análise de priorização dos subprogramas/ações do plano.

43

Findada as apresentações, a Sr.ª Fernanda destacou as principais atividades desenvolvidas dentro

44

do GAP, frisando a escolha das ações que estarão contidas no MOP – Manual Operativo do Plano,

45

o andamento do Ato Convocatório dos PMSB em conjunto com a AGEVAP, que está em fase de

46

recebimento de propostas, o plano de comunicação do CBH-BIG, com a realização até o momento

47

de um levantamento do diagnóstico do que a sociedade tem de conhecimento sobre do Comitê.

48

Outra atividade que vem se desmembrando no GAP, comentada e apresentada pelo Sr. Paulo Leal

49

e pelo Sr. Vitor Lisbôa, são as Ações de Auxílio à Pesquisa do CBH-BIG, que será desenvolvida

50

pelo Edital de Auxílio à Pesquisa, Pró Pesquisa e o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA).

51

Em seguida, o Sr. Paulo Leal apresentou o andamento do subgrupo de Auxílio a Pesquisa, citando

52

as linhas de pesquisa priorizadas pelo subgrupo: articular junto ao Poder Público e os prestadores

53

de serviço a utilização de fontes alternativas para o abastecimento, como forma de reduzir a

54

pressão em áreas indicadas pela prefeitura e CBH. O pesquisador deverá propor um modelo de

55

PSA para a RH-I, identificando áreas prioritárias e possíveis interessados. Também foram citadas

56

as linhas de incentivo ao uso racional e reuso da água no setor de turismo como um todo e de

57

realização de campanhas de conscientização ambiental. A Sr.ª Andréia Quandt fez a sugestão de

58

ser feito pesquisas voltadas à proteção de APP (Áreas de Proteção Permanente) e faixa marginal

59

por meio da metodologia de pesquisa-ação, ficando pendente ao GAP em verificar como seria

60

detalhada no edital e levada à discussão em sua próxima Reunião Ordinária.

61

A Sr.ª Fernanda questionou se estes editais supracitados teriam que passar em mais uma Reunião

62

Plenária, Ordinária ou Extraordinária, para ciência dos membros e então ser aprovado por

63

votação. A Sr.ª Nathália Vilela (AGEVAP) esclareceu que não haveria necessidade uma vez que

64

este recurso já está em caixa, tendo em vista também que o CBH-BIG já possui o PAP e não

65

necessita mais nenhuma tramitação ou deliberação externa, apenas interna para sua validação,

66

ficando apenas sujeita a deliberação em nível de Diretoria.

67

5- Repasses do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – Atualização/ciência

68

sobre decisão do TCE-RJ: o Sr. Ulisses deu ciência a todos da plenária que o TCE-RJ questionou
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69

o INEA sobre a legalidade e a economicidade do Contrato de Gestão 03/2010 (CBHs Guandu e

70

BIG). Informou que a Sr.ª Diana Rangel (subsecretária de Recursos Hídricos e sustentabilidade),

71

que estava cuidando destes contratos pelo INEA, foi exonerada. Comunicou que no dia 14 de

72

outubro foi enviado pela procuradoria do órgão um recurso ao o TCE, e nesta há em anexo uma

73

declaração do Comitê explicitando a importância da manutenção do Contrato de Gestão 03/2010

74

para continuidade das atividades do Comitê e implantação do Plano de recursos Hídricos. Ou seja,

75

caso não consiga converter essa decisão, o CBH-BIG ficaria impossibilitado de manter a

76

delegatária AGEVAP. A Sr.ª Nathália complementou dizendo que o custeio de 2020 da

77

delegatária AGEVAP já foi pago e com relação ao pagamento dos funcionários, todos seriam

78

feitos até o final de 2020. O INEA-RJ protocolou junto com o relatório de economicidade que a

79

AGEVAP elaborou, uma defesa e, por teoria, a partir dessa defesa a decisão do TCE-RJ fica

80

suspensa. O Sr. Ulisses disse que assim que recebesse um retorno do INEA com maiores

81

informações, repassaria para a Plenária tanto via WhatsApp quanto por e-mail.

82

6- Repasses das ações da Câmara Técnica para Assuntos Legais, Institucionais e de Gestão

83

– CT-LIG: Sr. Hugo, coordenador da Câmara Técnica, realizou os informes de andamento da

84

Câmara Técnica. Em relação à revisão do Regimento Interno do CBH-BIG, informou que está

85

em andamento a análise e considerações das contribuições feitas pela diretoria. Como o Sr.

86

Matheus Miguel (AGEVAP) está de férias, foi dado um intervalo nesta ação. A Câmara Técnica

87

se interou mais na legislação do reaproveitamento e captação de águas de chuvas e com isso, foi

88

falado sobre a elaboração de uma minuta de lei para propor aos municípios da Baía da Ilha Grande,

89

com um intuito de ser apresentada e aprovada por meio de uma Reunião Extraordinária. No mais,

90

o Sr. Hugo ficou de repassar essa legislação para o grupo de WhatsApp da Plenária e se

91

prontificou de trazer na próxima Reunião a revisão do Regimento Interno.

92

A Sr.ª Fernanda enviou para os integrantes da Câmara Técnica um e-mail com o contato de um

93

professor conhecido por dar aulas sobre reserva de águas de chuva. Concluiu dizendo que acharia

94

interessante a Câmara Técnica fazer uma ponte com esse professor.

95

7- Implantação de UHE no Brachuy: o Sr. Ulisses convidou a fala a Sr.ª Alba Valéria,

96

funcionária da Prefeitura de Angra dos Reis, e o Sr. Vitor Lisbôa para repassar o que foi falado

97

na Reunião realizada no dia 14 de outubro na Câmara Municipal em relação a esta temática. O

98

Sr. Vitor iniciou dizendo que em 2016, esse assunto entrou na pauta do CBH-BIG e agora está

99

ocorrendo uma grande mobilização em relação a essa proposta de implantação. Sr. Vitor

100

apresentou a todos a topografia local aonde seria localizada esta UHE, seu barramento e a área

101

em que envolve todo o projeto. A Sr. Alba Valéria, comunicou que é uma hidrelétrica de médio

102

porte. O que foi falado na Câmara Municipal, pelo representante do INEA que estava presente é

103

que em nenhum momento foi informado sobre o projeto. Sr.ª Alba informou que o IBAMA tem
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104

um processo aberto desde 2018 sobre o lançamento de um empreendimento em fase inicial, porém

105

não há licença expedida para tal. Em janeiro de 2020, foi dada a entrada no pedido de outorga e

106

o desmatamento estaria entorno de 5km de área. E o rio Brachuy seria severamente impactado

107

com esse desmatamento, provocando uma grande redução em sua vazante. A parte mais grave, é

108

que não foi feita consulta com nenhuma das comunidades tradicionais e rurais locais. Outra

109

questão levantada pela Sr.ª Alba é a existência de outros estudos que propõe outras hidrelétricas

110

em Angra dos Reis. O município está na tentativa de obter o número do processo de licenciamento

111

e mais informações sobre esta implantação.

112

Sr. Vitor apresentou um enquadramento territorial em relação à gestão de recursos hídricos na

113

Baía da Ilha Grande. Comunicou que os Comitês teriam que se posicionar em relação a esses

114

empreendimentos. O Sr. Luís Paulo complementou sua fala dizendo que cabe a ANA consultar

115

os Comitês ou informar sobre este tipo empreendimento. Desse modo, foi proposto a elaboração

116

de duas cartas: uma para o IBAMA solicitando vista ao processo e à ANA solicitando informações

117

sobre esta outorga. Sr. Vitor comunicou que já possui estas duas minutas e está pendente à

118

Diretoria sua aprovação para seu envio.

119

8- Apresentação sobre saldo em conta do CBH-BIG: a Sr.ª Nathália Vilela fez a apresentação

120

dos valores em conta do CBH-BIG, seus valores e respectivas descrições, subdivididos em: valor

121

CBH, valor a ser repassado pelo INEA, valor recebido pela AGEVAP, desembolsado, saldo em

122

conta e comprometido. Em seguida, apresentou os recursos comprometidos a desembolsar por

123

ação, divididos por comprometidos, desembolsados e a desembolsar. As ações são: SIGA BIG,

124

Ações da diretora, Desenvolvimento, manutenção e atualização do site, elaboração do MOP e

125

Plano Municipal de Saneamento Básico de Angra dos Reis e Paraty. Por último, foi apresentado

126

o percentual de recursos solicitados ao órgão gestor e um gráfico demonstrando o paralelo entre

127

saldo em conta e comprometimento.

128

9- Projetos em desenvolvimento pela Secretaria Executiva do CBH-BIG: o Sr. Vitor

129

apresentou por slides os projetos e suas respectivas situações, sendo eles: Sistemas de

130

Informações Geoambientais – SIGA BIG; revisão dos Plano Municipal de Saneamento Básico de

131

Angra dos Reis e Paraty; Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos; Plano de

132

Comunicação; Auxílio a Pesquisa – pesquisas avulsas; Convênio para pesquisa – saneamento e

133

Contrato para áreas verdes. A Sr.ª Fernanda, conforme última reunião do GAP, comunicou que

134

foi acordado priorizar as ações de execução voltadas ao saneamento para monitorar ou

135

implementar sistemas.

136

10- Repasse sobre o Contrato do PRH-BIG: o Sr. Ulisses informou que a Sr.ª Moema

137

comunicou a efetuação do pagamento para a empresa PROFILL dos últimos dois produtos do
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138

PRH-BIG que não tinham sido pagos, subdivididos em ações de mobilização social e os relatórios

139

finais – divulgação. A Sr.ª Fernanda comunicou que nesta semana estará realizando um

140

treinamento de base de dados com três turmas do município de Angra, Paraty e do próprio CBH-

141

BIG, relatando que teve bastante entrosamento entre estas turmas. Os Srs. Marcelo Danillo

142

(ANAGEA-RJ) e Vitor Lisbôa levantaram a necessidade de gravar este treinamento e

143

disponibilizá-lo posteriormente aos interessados que não poderão estar presentes, ficando

144

pendente à Sr.ª Fernanda em verificar com os responsáveis da PROFILL se haveria essa

145

possibilidade de gravação.

146

11- Assuntos Gerais: a Sr.ª Fernanda se preocupou com a participação do Gilberto Brito (SAAE),

147

visto que o mesmo está inscrito como membro do GAP e não participou de nenhuma reunião do

148

grupo. Outro assunto levantado foi o convite que recebeu da Universidade Estácio de Sá de

149

participar de um projeto envolvendo responsabilidade social e sustentabilidade. Logo, pensou em

150

apresentar o CBH-BIG e o Plano de Recursos Hídricos.

151

Nada mais a declarar, às 16h45, o Sr. Ulisses Mansur agradeceu a presença de todos e deu por

152

encerrada a reunião.

153

Encaminhamentos:

154

Realizar uma reunião em conjunto com a Diretoria e GAP sobre essas ações e editais para que na

155

próxima plenária seja apresentado um produto final destas linhas.

156

Responsável: Diretoria Colegiada

157

Marcar a reunião extraordinária comunicada para apresentação da minuta de lei sobre captação

158

de água de chuva quando finalizada

159

Responsável: CT-LIG

160

Enviar as duas cartas sobre as questões envolvendo a instalação de UHE com celeridade e

161

comunicar o envio por e-mail.

162

Responsável: Vitor Lisbôa

163
164
165

(original assinada)

(original assinada)

_________________________
Ulisses Mansur (BMEIG)
Diretor Presidente

_________________________
Luís Paulo do Nascimento
(SEMAN)
Diretor Secretário
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