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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê do Rio São João” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 24/2022, de 25 de fevereiro de 2022 

Data: 07/03/2022      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Gilmar Prado (COOPASÃOJOÃO); Murilo Balbino (P.M.R.B.); Yan Antunes 

(CAJ); Irene Mello (ALA); Gustavo Luna (ICMbio); Caroline Fernandes (CAJ); Wilson 

Nicodemos (EMATER); Gisela Carvalho (ICMbio); 

 

Convidados: Diego Mureb (SEMASA – P.M.C.F.); Stephani Brunetti (Prolagos); Jéssica 

Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Manuella Souto 

(CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Leitura e aprovação das minutas das Sinopses de reuniões anteriores (03/11/2020 e 

14/09/2021); 

2 – Apresentação da nova estrutura do ICMBio; 

3 – Apresentação de projetos em andamento na Bacia do Rio São João; 

4 – Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  
O Diretor do Subcomitê, Sr. Murilo Balbino iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Logo após, informou que estaria ausente nos primeiros instantes, pois se encontraria em outro 

compromisso, em vista disso, solicitou que a equipe do CILSJ realizasse a condução da reunião. 

A Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, abordou o primeiro item de pauta, sobre a leitura e aprovação 

das Sinopses de reuniões anteriores referente aos dias 03/11/2020 e 14/09/2021. A Sinopse do 

dia 03/11/2020 foi aprovada sem ressalvas. O Sr. Gilmar Jacob manifestou oposição à 

aprovação da Sinopse referente ao dia 14/09/2021, pois, segundo o mesmo, haviam 

considerações feitas pela Sra. Marianna Cavalcante, em que a mesma estaria proferindo 

informações incorretas. O Sr. Gilmar colocou que não existia resolução aprovada que aportasse 

recurso especificamente para o Rio Capivari, mas sim as resoluções 113/2020 e 138/2020, que 

destinavam o recurso para o Rio São João. Sendo assim, pediu a suspensão da votação que 

aprovaria essa sinopse. A Sra. Jéssica Berbat aclarou que a sinopse seria um registro do que foi 

debatido na reunião e não poderia haver alterações das informações passadas durante a mesma, 

pois se tratava de um relato do que de fato teria ocorrido na reunião. Entretanto, na próxima Ata 

constaria as contestações do Sr. Gilmar Jacob sobre as pontuações da Sra. Marianna Cavalcante 

e, em uma próxima reunião, a Sra. Marianna poderia ser convidada para o esclarecimento das 

contestações do Sr. Gilmar sobre a fala da mesma. O Sr. Murilo Balbino elucidou que os 

assuntos discutidos em reunião não poderiam ser alterados e sim contestados, toda via, a Sra. 

Marianna Cavalcante poderia retificar sua fala em uma próxima reunião. Por conseguinte, 

realizada uma votação com as propostas de aprovação da Sinopse ou do adiamento da 

aprovação, decidiu-se pela maioria dos membros que seria suspendida a aprovação. Prosseguiu-
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se para o segundo ponto de pauta, sobre a apresentação da nova estrutura do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – Mico Leão Dourado. A Sra. Gisela 

Carvalho iniciou sua apresentação, contextualizando que o ICMBio não é mais representado 

somente pela Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João, mas também pela 

Reserva Biológica União e Reserva Biológica Poço das Antas,  com o objetivo de proporcionar 

uma visão ampliada do território. Elucidou que esse método de núcleo de gestão integrada 

possibilitou a uniformidade nas decisões de gestão, na integração da equipe e na otimização dos 

recursos humanos e materiais. Contextualizou sobre o princípio da nucleação gerencial, uma 

estratégia institucional para fortalecer e aperfeiçoar a gestão em áreas protegidas, e informou 

que as competências do Núcleo de Gestão Integrado (NGI) serão desempenhadas para gerir e 

manter a integridade dos espaços protegidos e promover seu desenvolvimento sustentável, em 

acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Apresentou, ainda, todas as oito áreas temáticas em que o ICMBio atua, dentre elas: 

Planejamento, coordenação e monitoramento da gestão e acompanhamento dos conselhos das 

Unidades de Conservação (UC); Proteção ambiental, fiscalização e controle de emergências; 

Gestão do conhecimento e monitoramento da biodiversidade, entre outras. O Sr. Gilmar Jacob 

questionou se teria uma chefia na APA ou a instituição ocuparia tal cargo. A Sra. Gisela 

Carvalho elucidou que representava a chefia das três unidades e que esse se tratava de um 

arranjo administrativo. Seguiu-se para o terceiro ponto de pauta, onde o Sr. Leonardo 

Nascimento realizou a apresentação sobre os projetos em andamento na Bacia Hidrográfica do 

Rio São João. Expos que os projetos em andamento para o ano de 2022, relevantes para toda a 

RH VI, seriam: o Curso de Capacitação em Recursos Hídricos e a Produção de Vídeos 

Educativos sobre os Recursos Hídricos, que estavam em fase de elaboração de escopo; a 

Revisão do Plano de Bacia, que estava em fase de cotação para contratação; o Sistema de 

Informação sobre Recursos Hídricos, em fase de revisão do escopo para posterior cotação; e a 

Impressão de Material Didático sobre o Reservatório de Juturnaíba, já executada. Elencou, 

também, os projetos específicos para a Bacia do Rio São João: Estudo e Modelagem 

Hidrológica do Rio Capivari, que já havia sido licitado; Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água dos Corpos Hídricos da RH VI, que incluiu o Rio São João e a Lagoa de 

Juturnaíba, que estava em processo de licitação; Reflorestamento de Mananciais na Bacia do 

Rio São João, que estava em fase de orçamento para licitação; Monitoramento Estatístico do 

Estoque Pesqueiro na Bacia do Rio São João e Enquadramento de Qualidade da Água do Rio 

São João, que estavam em fase de elaboração do escopo. O Sr. Gilmar Jacob destacou que não 

existia resolução aprovando recurso especificamente para o Rio Capivari. O Sr. Murilo Balbino 

elucidou que tais contestações viriam a ser analisadas pelo corpo técnico para que, desse modo, 

caso necessário, sejam tomadas as devidas ações. Não havendo mais assuntos a serem tratados, 

o Sr. Murilo Balbino agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.   
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