
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS 1 

HIDRÁULICAS em 2014, realizada no dia 19 de agosto de 2014, às 14h, na Sala de Reuniões do 2 

Comitê localizada na UD4 - UENF, Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia, Campos dos 3 

Goytacazes- RJ. Aos dezenove dias do mês de agosto de 2014, às 14h30min, em segunda chamada, 4 

foi dado início a 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Estruturas 5 

Hidráulicas (CTRHEH) do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana em 2014, 6 

com a presença de 7 (sete) membros da CTRHEH - CBHBPSI, dentre os 15 (quinze) presentes,  4 7 

(quatro) convidados e 3 (três) representantes da AGEVAP. Relação de presença no final desta ATA. 8 

Teve início a reunião Coordenada pela Sra. Joana Siqueira. A Reunião teve então a seguinte Ordem 9 

do Dia: 1 – Abertura; 2 – Apresentação dos resultados preliminares da Expedição aos Canais da 10 

Baixada Campista; 3 – Medidas acordadas no GTAOH sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul; 4 11 

– Assuntos Gerais; 5 – Encerramento. Item 1 – Abertura: Sra. Joana Siqueira (APROMEPS) abriu a 12 

reunião citando a pauta e informando que em assuntos gerais já tem uma inscrição: marcar uma data 13 

para uma reunião que discutirá como hierarquizar os municípios para o Pagamento por Serviços 14 

Ambientais (PSA). João Gomes Siqueira (UENF), representante da UENF, disse que foi um pedido da 15 

AGEVAP que a CTRHEH fizesse essa escolha e que a AGEVAP vai distribuir pelo menos dois projetos 16 

por Comitê, passando essa incumbência para o Comitê. Joana Siqueira informou que a CTRHEH terá 17 

que fazer um processo, como foi feito para o Plano Executivo de Esgotamento Sanitário, com o prazo 18 

até dia trinta de setembro (30/09). Sra. Joana Siqueira continuou e citou o acontecimento no 19 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e solicitou direito de resposta das acusações do Sr. José do 20 

Amaral, representante do Sindicato Rural, contra o CTRHEH. Sr. José do Amaral afirmou ser contra o 21 

documento encaminhado ao INEA e que o mesmo não tem validade legal nenhuma. Sra. Joana 22 

informou que a opinião expressada pelo Sr. José do Amaral é uma opinião pessoal e que o ambiente 23 

da CTRHEH é democrático e todo processo de elaboração do documento encaminhado ao INEA foi 24 

feito com votação e participação de todos interessados, foi discutido e o texto foi aprovado pela 25 

CTRHEH e CHBBPSI. Por isso solicitará direito de resposta ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. 26 

Item 2 – Apresentação dos resultados preliminares da Expedição aos Canais da Baixada Campista: 27 

Sra. Joana iniciou a apresentação, com demonstração de slides da organização, mostrando os dados 28 

que estão sendo coletados, formas de coleta, os envolvidos e objetivos da execução das ações 29 

elencadas. Foram indicados os pontos visitados, com fotos e descrição das observações feitas no 30 

local. Sr. João Siqueira faz duas considerações em relação ao Canal do Cataia e ao Canal do Vigário, 31 

informando que o Cataia foi todo limpo pela Prefeitura de Campos, lixo orgânico e vegetação, mas 32 

não foi feita dragagem. Já o canal do Vigário seria limpo também, mas os pescadores foram contra, o 33 

que causou um grande prejuízo, porque hoje estaria renovando a água no canal. João sugere ainda 34 

fechar a Lagoa do Taquaruçu, no Parque Prazeres, com saco de areia, e deixar o Canal do Vigário 35 

entrar água para a Lagoa, assim alimentando a Lagoa e o Cataia e, se necessário na época da cheia, 36 

abrir novamente. E outra sugestão em relação ao trabalho de limpeza é limpar o Canal do Vigário 37 

todo desde que feche a comporta do XXXX na seca. Sr. José do Amaral afirmou a importância de ouvir 38 

o setor de pesca que conhece essa questão do Campelo, pois a parte superior do Campelo está 39 

praticamente desertificada inclusive com a aplicação de boiadas dentro da Lagoa do Campelo. Sr. 40 

João Gomes afirmou ter ido junto ao Paulo Jorge, representante do INEA, fazer a medição com o GPS 41 

de precisão, no intuito do INEA colocar sete réguas milimétricas nos pontos onde foram marcados 42 



 

para coleta de dados de topografia e altura dos vertedouros. João finaliza afirmando que mediram o 43 

vertedouro 15cm acima do nível das águas e no Funil estava vertendo água, sendo esta medição 44 

também realizada por Paulo Jorge. Sr. Vicente de Paulo sugeriu à coordenação da CTRHEH solicitar 45 

todos estes dados junto ao INEA. Joana Siqueira sugeriu parceria com a FIPERJ para levantamento de 46 

informações técnicas para analisar o fluxo dos peixes na região de Lagoa do Campelo e continuou a 47 

sua apresentação. Sr. Vicente de Paulo informou que devido à falta de energia que atingiu o 48 

laboratório, não foi possível analisar as amostras coletadas na última expedição e se comprometeu a 49 

refazer as análises da água dos locais no qual as amostras foram inviabilizadas e, posteriormente, 50 

enviará os dados com laudos classificando-as. Item 3– Medidas acordadas no GTAOH sobre a 51 

transposição do Rio Paraíba do Sul: Sr. João Gomes fez a apresentação das discussões sobre a 52 

transposição no âmbito do GTAOH. Joana sugeriu articular e mobilizar um evento para um “abraço ao 53 

Paraíba”. Sr. João Gomes finalizou falando sobre criação de projetos para prevenção, como 54 

reservatórios e preservação de nascentes para evitar ou minimizar futuros problemas nos períodos 55 

de seca. Item 4– Assuntos Gerais: Sr. Vicente de Paulo solicitou envio de oficio a ANA, solicitando a 56 

curva chave da Ponte Municipal em Campos dos Goytacazes. Sra. Joana Siqueira sugeriu marcar uma 57 

reunião que discutirá como hierarquizar os municípios para o Pagamento por Serviços Ambientais 58 

(PSA). Item 5 – Encerramento: A reunião foi encerrada pela Coordenadora Joana Siqueira, às 59 

17h15min. A presente ATA foi lavrada por Roberta Riscado, estagiária da AGEVAP e Thaís Nacif, 60 

Coordenadora da AGEVAP, e depois de aprovada será assinada pela Coordenadora da Câmara 61 

Técnica de Recurso Hídricos e Estruturas Hidráulicas do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo 62 

Paraíba do Sul. 63 

 


