
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA em 1 

2015, realizada no dia 18 de junho de 2015, às 14h, no auditório do Hospital veterinário da UENF, 2 

Av. Alberto Lamego, 2.000. Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes - RJ. Aos dezoito dias do 3 

mês de junho de 2015, às 14h30min, foi dado início, em segunda chamada, a 2ª Reunião 4 

Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana em 2015, com a 5 

presença de 04 (quatro) membros do Diretório do CBH BPSI, dentre os 15 (quinze) membros do 6 

Comitê, além de 15 (quinze) convidados e 05 (cinco) representantes da Agevap. Teve início a 7 

reunião presidida pelo Diretor Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do 8 

Sul, o Sr. Sidney Salgado. A Reunião teve então a seguinte Ordem do Dia: 1 – Abertura; 2 – 9 

Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CBH BPSI em 2015; 3 – Relatórios das Câmaras 10 

Técnicas; 4 – Aprovação de Resoluções; 5 – Apresentação, pelo INPH, da recuperação do 11 

processo erosivo da praia de Atafona, na foz do rio Paraíba do Sul, em São João da Barra; 6 – 12 

Apresentação da Ecoanzol sobre projeto de Educação Ambiental; 7 – Assuntos gerais; 8 – 13 

Encerramento. Item 1 – Abertura: A reunião foi iniciada às 14h30, em segunda chamada, pelo 14 

Diretor Presidente do Comitê, Sidney Salgado (Prefeitura Municipal de São João da Barra). Item 2 15 

- Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CBH BPSI em 2015: A ata da 1ª Reunião 16 

Ordinária do Comitê em 2015 foi aprovada com abstenção do Jeferson Fernandes (OAB). Item 3 – 17 

Relatórios das Câmaras Técnicas: No item seguinte da pauta a Joana Siqueira, coordenadora da 18 

Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas (CTRHEH), apresentou relatório de 19 

atividades desta CT. Falou da elaboração, pela CTRHEH, do processo de hierarquização de 20 

municípios para o tema “esgotamento sanitário”, que posteriormente foi aprovada pela plenária 21 

do Comitê. Abordou outros temas que foram tratados em reuniões da CTRHEH desde o ano de 22 

2014 até o presente momento. Em seguida falou o coordenador da Câmara Técnica para 23 

Assuntos Legais e Institucionais (CTALI), Claudio Heringer, que pediu desculpas por não ter 24 

preparado uma apresentação digital, justificando que foi avisado na corrente semana e que não 25 

dispôs de tempo hábil para tal. Relatou que estava em curso a elaboração do Plano de Aplicação 26 

Plurianual (PAP), instrumento que considerou essencial para o desenvolvimento das atividades 27 

do Comitê. Item 4 –  Aprovação de Resoluções: Thaís Nacif (AGEVAP) explicou que a CTALI ainda 28 

não aprovou o PAP, pois o representante da OAB fez alguns questionamentos em relação ao 29 

procedimento a ser adotado. Thaís apresentou parecer jurídico elaborado pela AGEVAP acerca 30 

dos referidos questionamentos que foram apresentados. Pediu que a Plenária decidisse se o PAP 31 

deveria ser elaborado pela atual ou próxima gestão do Comitê. Claudio sugeriu que essa tarefa 32 



 

 

fosse executada pela próxima gestão, pois é quem vai aplicar os recursos disponíveis. João 33 

Gomes (UENF) falou que o grupo de trabalho do PAP já se debruçou sobre o tema e que o 34 

trabalho desenvolvido por este grupo não deveria ficar inconcluso. Jeferson falou que a sugestão 35 

do Claudio era coerente, mas que poderia prejudicar o andamento do planejamento do Comitê. 36 

Joana defendeu que o PAP fosse finalizado e votado o quanto antes. Shaytner (FIPERJ), como 37 

membro do grupo de trabalho do PAP, falou que as posições já foram apresentadas e que faltava 38 

somente a votação, por isso pediu que a questão fosse logo decidida. Sidney sugeriu encaminhar 39 

a questão à CTALI para que esta tomasse logo a decisão. A sugestão do Sidney foi aprovada. José 40 

Armando (FENORTE) falou sobre o “Dialoga Brasil” e defendeu a importância da breve aprovação 41 

do PAP. Item 5 – Apresentação, pelo INPH, da recuperação do processo erosivo da praia de 42 

Atafona, na foz do rio Paraíba do Sul, em São João da Barra: Sidney Salgado justificou que os 43 

representantes do Órgão que fariam a apresentação tiveram um imprevisto e não puderam 44 

comparecer. Ele se comprometeu em fazer contato com essas pessoas a fim de marcar nova data 45 

para a apresentação. Item 6 – Apresentação da Ecoanzol sobre projeto de Educação Ambiental: 46 

Em seguida Luiza Salles (Ecoanzol) iniciou a apresentação do Projeto de Educação Ambiental da 47 

Ecoanzol. Apresentou a metodologia e as metas do projeto. Falou que a ideia é trabalhar com 48 

alunos de 8 a 14 anos de idade, em um número aproximado de mil jovens, todos de escolas 49 

públicas municipais e estaduais de três municípios da RH IX, o que, como se propõe, seria um 50 

projeto piloto. Luiza apresentou o cronograma financeiro e os parceiros no projeto. Ao final da 51 

apresentação foi aprovado pela plenária o apoio do Comitê ao referido projeto. Item 7 – 52 

Assuntos gerais: Renata (INEA/Geagua) falou sobre a realização do ECOB 2015, que acontecerá 53 

no mês de agosto, na cidade de Nova Friburgo. Zenilson Coutinho (Asflucan) falou que 54 

provavelmente o ECOB 2016 será realizado na cidade de Campos dos Goytacazes. A decisão 55 

dependeria apenas do apoio a ser oferecido pela Prefeitura da cidade. Thaís falou sobre uma 56 

proposta de contrapartida financeira a ser oferecida pelo Comitê BPSI ao Projeto de PSA do 57 

município de Carapebus em parceria com a Ecoanzol. João Gomes falou que o combinado entre o 58 

Presidente da AGEVAP e alguns membros da Diretoria foi que o Comitê faria um aporte de 59 

recurso, que se juntaria ao montante disponibilizado pelo CEIVAP. Luiza explicou detalhes do 60 

Processo para obtenção do recurso para o referido projeto. Explicou que, após o resultado final 61 

do Edital que fora lançado, ela esteve na sede da AGEVAP junto com os Diretores João Gomes e 62 

Luiz Mário para tentar entender o andamento do processo. Nesta oportunidade eles 63 

conseguiram encaminhar o Projeto de Carapebus/Ecoanzol na tentativa deste Comitê fazer o 64 



 

 

aporte necessário. Sidney falou que o projeto precisava ser apresentado de forma completa ao 65 

Comitê, devendo ser mostrada, principalmente, a planilha de custos. Luiza explicou que o André 66 

(AGEVAP) havia lhe informado que o CEIVAP faria o aporte de cerca de um milhão de reais e o 67 

CBH BPSI aportaria cerca de duzentos mil reais. Zenilson considerou o projeto importante e 68 

defendeu sua aprovação. Jeferson falou que o assunto de aprovação de recursos não estava na 69 

pauta da presente reunião. Shaytner sugeriu que numa próxima reunião extraordinária seja 70 

decidida essa questão e o assunto do PAP. A Plenária decidiu que esses assuntos deveriam ser 71 

encaminhados para discussão prévia na CTALI. Por fim João Gomes apresentou no telão o SIGA-72 

CEIVAP, destacou a importância desse sistema e mostrou as ferramentas disponibilizadas. Item 8 73 

– Encerramento: Às 18h05 a reunião foi encerrada. A presente ATA foi lavrada por Amaro Sales 74 

Pinto Neto, Assistente da AGEVAP, e depois de aprovada será assinada pelos membros da 75 

Diretoria Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. 76 

 77 

Membros presentes: Shaytner Campos (Fiperj); Sidney Salgado (P. M. São João da Barra); 78 

Helvécio Galvão (P. M. de Cardoso Moreira); Claudio Heringer (P. M. de São Francisco de 79 

Itabapoana); Bismark Ney (P. M. de São José de Ubá); Rodolfo José (Colônia Z-19); Mário Fazza 80 

(Águas do Paraíba S/A); Vicente Manzo (Prumo Logística); Zenilson Coutinho (Asflucan); José do 81 

Amaral (Sindicato Rural de Campos); Joana Siqueira (Apromeps); Vanuza Mota (Cedae); Jeferson 82 

Fernandes (OAB); Luiza Salles (Ecoanzol); João Gomes (Uenf). 83 

 84 

Convidados presentes: Ângela Arêas (Sec. Meio Ambiente de Conceição de Macabu); Fabrício 85 

Souza ((Sec. Meio Ambiente de Cardoso Moreira); Layanne Melo; Gilson Cesar; Victor B.; Vagner 86 

(SMMSJU); MIchelly Ferreira (P. M. de Quissamã); Renata Carvalho (INEA); Isaac de Azevedo 87 

(SRC); Marcelo Reis (SMA SJU); Carlos Rezende (UENF); James Kahn (WLU e UFAM); José A. 88 

Barreto (Fenorte); José E. Victor (PMBJI);  89 

 90 

_____________________________________________ 91 
Sidney Salgado dos Santos (P. M. de São João da Barra) 92 
 93 
 94 
_____________________________________________ 95 
Luiz Mário de Azevedo Concebida (Firjan - Campos) 96 


