
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA

em 2015, realizada no dia 16 de julho de 2015, às 14h, no auditório da FIRJAN - Campos, situado

na Rua Bruno de Azevedo, 37 – Jardim Maria Queiroz. Campos dos Goytacazes - RJ. Aos dezesseis

dias do mês de julho de 2015, às 14h40min, foi dado início, em segunda chamada, a 2ª Reunião

Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana em 2015,

com a presença de 15 (quinze) membros do Comitê, além de 20 (vinte) convidados e 04 (quatro)

representantes da Agevap. A Reunião teve então a seguinte  Ordem do Dia: 1 – Abertura; 2 –

Apresentação do Projeto de PSA Hídrico pela Ecoanzol e decisão sobre aporte de recursos para

o mesmo; 3 – Votação da Minuta do Edital do Processo Eleitoral 2015; 4 – Encerramento.  Item

1 – Abertura: A reunião foi iniciada às 14h45, em segunda chamada, pelo Diretor Presidente do

Comitê, Sidney Salgado (Prefeitura Municipal de São João da Barra).  Item 2 - Apresentação do

Projeto de PSA Hídrico pela Ecoanzol e decisão sobre aporte de recursos para o mesmo: Luiza

Salles  (Ecoanzol)  iniciou  apresentação  do  Projeto  “Olhos  d’água”.  Explicou  que  o  projeto

solicitava o aporte de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por parte do Comitê do Baixo Paraíba

do Sul e Itabapoana (CBHBPSI). Explicou que o referido projeto já foi apresentado em reunião do

Diretório  e  da  Câmara  Técnica  para  Assuntos  Legais  e  Institucionais  (CTALI)  deste  Comitê.

Apresentou os parceiros do projeto, objetivos gerais e específicos, área de atuação, justificativas,

metodologia e planilha de custos. Sidney Salgado perguntou sobre a área onde haverá atuação e

se já foram definidas. Luiza Salles explicou que essas áreas já foram identificadas previamente,

oportunidade em que os produtores rurais foram ouvidos e formulários foram aplicados visando

o levantamento de informações. Sobre a forma de pagamento, Luiza respondeu ao Sidney que foi

estabelecido  um  convênio  entre  o  município  de  Carapebus  e  a  AGEVAP  para  o  repasse  de

recursos, visto que é o município quem realiza esses pagamentos. Luiza explicou que todos os

trâmites deste processo observam o previsto na Lei de Licitações, nº 8.666/93. Sobre a relação do

Projeto com o CAR, Luiza explicou que os agentes do projeto induzirão os proprietários a fazer o

CAR, mas que isso não poderá ser obrigatório, até porque o objetivo principal do projeto é o

plantio de mudas.  Zenilson Coutinho (Asflucan) falou que estava presente no lançamento do

projeto em Carapebus e relatou a satisfação dos munícipes e dos gestores públicos daquele local.

Luiza pediu a participação e envolvimento de todos no andamento do processo. João Gomes

(UENF)  perguntou  o  motivo  da  escolha  do  município  de  Carapebus.  Em  seguida  disse  ter

informação  sobre  o  lançamento  de  PSA  pelo  Governo  Federal  e  considerou  de  extrema
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importância a participação efetiva do Comitê nesses projetos. Leandro Queiroz (P. M. de São

Fidélis)  perguntou  se  o  município  de  Carapebus  pensou  em ações  de  saneamento  rural  das

propriedades envolvidas. Luiza falou que essa ação está prevista. Leandro parabenizou o projeto

e  disse  que  o  Comitê  carece  de  projetos  como esse.  Emerson  Pereira  (P.  M.  de  Miracema)

perguntou sobre o CAR, questionou se, em vez de induzir, o Projeto não poderia obrigar a se

fazer  o  CAR.  Luiza  falou  que,  durante  o  levantamento  feito,  foi  identificada  dificuldade  em

convencer os produtores a fazer o CAR no primeiro momento. Shaytner Duarte (Fiperj) falou que,

independente do previsto neste projeto, até maio/2016 todos os produtores rurais terão que

finalizar  seu CAR.  Leandro  falou que é  imprescindível  a  vinculação destas  ações com o CAR,

conforme o que vem sendo exigido em outras instâncias do Poder Público. A Plenária aprovou

por unanimidade o projeto “Olhos D’água”, que receberá os recursos solicitados a este Comitê.

Luiza  explicou  que  não  sabia  como  seria  feita  essa  aprovação,  por  isso  não  havia  feito  tal

apresentação em momento anterior. Disse que a apresentação estaria à disposição de todos os

interessados.  Sidney  falou  que  essa  aprovação  se  faz  necessária  por  se  tratar  de  recursos

públicos. Em seguida Thaís Nacif (AGEVAP) informou sobre o prazo de inscrições para o processo

de contratação de profissionais que atuarão no CAR. Item 3 –   Votação da Minuta do Edital do  

Processo Eleitoral 2015  :   Thaís Nacif falou sobre o Edital do Processo Eleitoral 2015 e abordou o

impasse relacionado à alteração na RH IX. A Renata (INEA/GEAGUA) falou que o entendimento do

INEA é de que a Resolução do CERHI é suficiente para que a região seja inserida no processo

eleitoral. Sidney falou que existia um Comitê Federal do Itabapoana e não se sabe se esse Comitê

foi extinto ou ainda existe. Disse temer complicações em decorrência de tal alteração. Jeferson

Fernandes (OAB) falou que, em seu entendimento, a Resolução não pode sobrepor o Decreto

Estadual. Luiz Mário (FIRJAN) falou que deveria ser buscada uma solução alternativa. Luiz Mário

falou que como o INEA afirma “que caso o Decreto seja editado depois da Eleição, novo processo

eleitoral deverá ser feito”, o próprio INEA reconhece que a Região do Itabapoana não pode ser

incluída no presente processo justamente pelo fato de ainda não haver Decreto. Leandro fez

contato com a Aparecida Vargas, da região do Itabapoana, que afirmou que o assunto está sendo

tratado pela Agência Nacional de Águas (ANA). Sidney falou que o Décio (presidente do CERHI)

lhe pediu que a inclusão de Itabapoana ficasse condicionada à publicação do Decreto Estadual,

desde que tal publicação ocorresse antes do fim do período de inscrições. Bismark Ney (P. M. de

São José de Ubá) sugeriu seguir a orientação do Jeferson, que propôs a edição de um aditivo ao
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Edital caso o referido Decreto viesse a ser editado. Renata reafirmou a posição do INEA, que é de

se incluir a Região do Itabapoana. A Plenária decidiu lançar o Edital sem a Região do Itabapoana e

aguardar a publicação do Decreto. Com voto contrário do Bismarck (S. J. de Ubá), que votou pela

inclusão da Região do Itabapoana. O Edital do Processo Eleitoral foi aprovado por unanimidade,

com a ressalva de que, em caso de publicação do referido Decreto dentro do prazo de inscrição

do Edital, a Região do Itabapoana será inserida no Edital.  Item 4 –    Encerramento  : Às 17h45 a

reunião foi  encerrada.  A presente ATA foi lavrada por Amaro Sales Pinto Neto, Assistente da

AGEVAP, e depois de aprovada será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada do Comitê de

Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul.

____________________________________________
Sidney Salgado dos Santos (P. M. de São João da Barra)

_____________________________________________
Luiz Mário de Azevedo Concebida (Firjan - Campos)
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