
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA em 1 

2015, realizada no dia 10 de novembro de 2015, às 13h30, no auditório do Colégio Estadual 2 

Padre Melo, Bairro Novo, situado na Av. Gov. Roberto Silveira, nº 578 (em frente ao Mini 3 

Mercado Bom Jesus), Bom Jesus do Itabapoana - RJ. Aos dez dias do mês de novembro de 2015, 4 

às 14h25min, foi dado início a 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo 5 

Paraíba do Sul e Itabapoana em 2015, ainda sem o quórum mínimo. Teve início a reunião 6 

presidida pelo Diretor Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, o Sr. 7 

João Gomes (UENF). A Reunião teve então a seguinte Ordem do Dia: 1 - Abertura; 2 - Aprovação 8 

das Atas das 2ª e 3ª R. O. e 1ª, 2ª e 3ª R. E. de 2015; 3 - Eleição de Coordenadores das Câmaras 9 

Técnicas; 4 - Apresentação SIGA CEIVAP; 5 - Questionário de avaliação; 6 - Aprovação de 10 

valores para custeio do Projeto para o 5º município hierarquizado para o tema "Esgotamento 11 

Sanitário"; 7 – Calendário de reuniões 2016; 8 - Assuntos Gerais; 9 – Encerramento. Item 1 – 12 

Abertura: Às 14h25min foi iniciada, ainda sem quórum, a 4ª Reunião Ordinária do CBHBPSI em 13 

2015. João Gomes (UENF), Diretor Presidente, agradeceu o apoio e recepção dada pelos 14 

representantes do município de Bom Jesus do Itabapoana. Em seguida falou brevemente sobre a 15 

importância dos programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Rio de 16 

Janeiro. Depois apresentou um histórico resumido sobre o processo de alteração das Regiões 17 

Hidrográficas (RH) e explicou o atual estágio do processo de edição do Decreto Estadual que fará 18 

a alteração neste Comitê. Falou que, segundo informações trazidas pelo INEA, a Resolução do 19 

CERHI que promoveu alterações nas RH foi corrigida recentemente e agora a questão foi enviada 20 

ao Secretário Estadual do Ambiente para posterior envio à Casa Civil do Governo Estadual. Luiz 21 

Mário (FIRJAN), Diretor Secretário, reclamou do descaso relacionado a essa questão e falou que o 22 

Comitê tentará outras formas de resolvê-la. João Gomes passou a palavra ao Edmundo, 23 

representante do município de Bom Jesus do Itabapoana, que agradeceu todo o apoio dado pelo 24 

Comitê às questões do Itabapoana. Às 14h40 o quórum mínimo foi alcançado. Houve uma 25 

inversão na pauta, sendo tratado em seguida o Item 4 - “Apresentação SIGA CEIVAP”: O Sr. 26 

Andrei, representante da empresa que criou o Sistema SIGA-CEIVAP, iniciou sua apresentação. 27 

Falou sobre o conceito, objetivos, produtos e serviços a serem oferecidos pelo Sistema. Mostrou 28 

aos presentes as ferramentas do sistema, como a sala de situação, indicadores, e a 29 

disponibilização de informações agrupadas por Comitê. Explicou que este é o primeiro ano do 30 

projeto, sobre o que tem expectativa de renovação para o próximo ano. João Gomes considerou 31 

o Projeto SIGA CEIVAP como de extrema relevância para a gestão da Bacia. Destacou a 32 

possibilidade de abastecimento de novas informações no sistema. Falou que hoje existem vinte e 33 

um pontos de controle, tendo sido acrescidos recentemente novos pontos nos municípios do Rio 34 

de Janeiro e São João da Barra. Andrei explicou que em breve o SIGA WEB passará a ter o 35 

domínio “sigaceivap.com.br”. O Sr. Rafael Gardoni, representante do Instituto Federal 36 

Fluminense (IFF) de Bom Jesus do Itabapoana, questionou a ausência do município de Bom Jesus 37 

do Itabapoana no sistema apresentado. Tatiana, Gerente da AGEVAP, explicou ao Rafael que a 38 

ausência do referido município acontece em razão deste não fazer parte do CEIVAP, mas que, 39 

mediante a edição do Decreto Estadual falado anteriormente, poderá ser verificada - mediante 40 

solicitação – a possibilidade de inclusão daquele município na base de dados do sistema. Andrei 41 



 

 

explicou que os dados levantados pela empresa COHIDRO ainda serão inseridos no SIGA CEIVAP. 42 

Item 2 - Aprovação das Atas das 2ª e 3ª R. O. e 1ª, 2ª e 3ª R. E. de 2015: Sobre as minutas das 43 

atas para aprovação, José Armando (FENORTE) disse que sentiu falta de sua fala na reunião em 44 

que o novo superintendente do INEA em Campos se apresentou. Após isso as atas foram 45 

aprovadas por unanimidade. Item 3 - Eleição de Coordenadores das Câmaras Técnicas: Foram 46 

eleitos como coordenadores de Câmaras Técnicas (CT’s): Joana Siqueira (APROMEPS) para a 47 

Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas – CTRHEH; Zacarias Albuquerque 48 

(PMCG, mas sem Carta de representação de sua Instituição) para a Câmara Técnica para Assuntos 49 

Legais e Institucionais e José Armando (FENORTE) para a Câmara Técnica da Pesca. Joana Siqueira 50 

defendeu que, com a indefinição na CTDC, os assuntos relacionados à questão da Defesa Civil 51 

sejam tratados por outras CT’s. João Gomes falou que, em conversa informal, ouviu que a 52 

Secretaria de Defesa Civil Municipal de Campos só existe para agir em casos de enchentes. 53 

Zacarias Albuquerque falou que essa não é a posição oficial da Defesa Civil Municipal de Campos 54 

e se colocou à disposição para articular a participação dos membros desse órgão no Comitê. 55 

Bismarck Ney (PMSJU) falou que os representantes dos municípios poderiam fazer o que foi 56 

sugerido pelo Zacarias, visto a extrema importância da participação. João Gomes falou que o 57 

encaminhamento é para votação em relação à extinção da CTDC. Luiz Mário sugeriu encaminhar 58 

Cartas às Secretarias Municipais de Defesa Civil pedindo manifestação, no prazo máximo de 30 59 

dias, sobre o interesse em Coordenar e compor a CTDC. Item 5 - Questionário de avaliação: Luiz 60 

Mário destacou a necessidade das respostas ao questionário de Avaliação da AGEVAP que foi 61 

distribuído aos membros do Comitê. Item 6 - Aprovação de valores para custeio do Projeto para 62 

o 5º município hierarquizado para o tema "Esgotamento Sanitário": João Gomes explicou o 63 

processo de hierarquização e a colocação do município de Aperibé, cuja Resolução para 64 

concessão de Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário foi lida e colocada em votação. 65 

Leandro Queiroz (PMSF), Diretor Administrativo, falou que Aperibé já teria feito estudo de 66 

saneamento sobre quase todo o município, por isso a Resolução poderia estar tratando de obras 67 

já realizadas. Pediu que o município de Aperibé fosse consultado para esclarecer a questão, 68 

mesmo que a Resolução fosse aprovada. Defendeu que o CBHBPSI solicite recursos ao CEIVAP 69 

para que todos os municípios hierarquizados sejam contemplados com esse tipo de Projeto. 70 

Zacarias sugeriu retirar a Minuta de Resolução da Pauta, pois, em sua opinião, a responsabilidade 71 

pela aplicação de recursos nesse tipo de projeto é da CEDAE. Falou que era preciso observar se 72 

Aperibé possui Plano Municipal de Saneamento Básico. Vanuza (CEDAE) falou que, em muitos 73 

municípios do interior atendidos pela CEDAE não há previsão contratual para coleta e tratamento 74 

de esgoto. Luiz Mário concordou e a Plenária decidiu pela retirada de pauta da Resolução 75 

relacionada ao município de Aperibé. Vanuza falou que acabou de telefonar para a CEDAE de 76 

Aperibé, que afirmou que não há previsão, no contrato com este município, de serviços de coleta 77 

e tratamento. O item 6 foi retirado de pauta, conforme sugestão. Item 7 – Calendário de 78 

reuniões 2016: O calendário de reuniões para o ano de 2016 foi aprovado por unanimidade. Item 79 

8 - Assuntos Gerais: Joana Siqueira sugeriu a criação de procedimentos anteriores a qualquer 80 

definição de deliberação de recursos, visando reunir informações de aptidão, certidões, etc. 81 

sobre as instituições a serem beneficiadas. Foi definido dia 01/12/2015 para a próxima Reunião 82 



 

 

Extraordinária. Bismark Ney convidou para reunião do COSEMMA. Hilário Magalhães (PURIS), 83 

Diretor Administrativo, perguntou sobre sua proposta de evento para incentivar participação da 84 

Sociedade Civil. Luiz Mário pediu que esta questão fosse deixada para 2016, visto o calendário 85 

apertado deste fim de ano. Zacarias sugeriu realização de Audiência Publica. José Armando falou 86 

que o Comitê precisa pensar alternativas para reverter o processo de desertificação da região. 87 

João Gomes convidou o INEA para explicar a situação do PAC II que estava previsto para região. 88 

Pediu também que fossem apresentadas informações sobre eventos críticos. Em seguida 89 

convidou o IFF de Bom Jesus do Itabapoana apara apresentação em uma reunião Plenária do 90 

Comitê. Item 9 – Encerramento: Às 17h05 a reunião foi encerrada. A presente ATA foi lavrada 91 

por Amaro Sales Pinto Neto, Assistente da AGEVAP, e depois de aprovada será assinada pelos 92 

membros da Diretoria Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. 93 
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