
 
 

 

Ata da 6ª Reunião Extraordinária Câmara Técnica de Recursos Hídricos Estruturas 1 

Hidráulicas (CTRHEH), do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana no ano de 2017, 2 

realizada no dia 27 de dezembro, na sede do comitê, na UENF – Campos dos Goytacazes- 3 

RJ. A reunião teve a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Nova composição da CTRHEH 4 

para o triênio 2017-2020; 3. Eleição de Coordenador para a CTRHEH, triênio 2017-2020; 4. 5 

Assuntos gerais; 5. Encerramento. Às 14h26 a Reunião da Câmara Técnica de Recursos 6 

Hídricos e Estruturas Hidráulicas (CTRHEH) foi iniciada, em segunda chamada, pela 7 

Coordenadora Joana Siqueira (APROMEPS). Estavam presentes representantes das 8 

seguintes instituições: UENF, QUISSAMÃ, ROTARY ITAPERUNA, SRC, APROMEPS, NEA BC, 9 

UFRJ, ÁGUAS DO PARAÍBA S/A, ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE RETIRO, PMCG, PMCM, 10 

INEA-SUPBAP, CEDAE, ASFLUCAN e ECOANZOL. Gislei Morais (Rotary Clube de Itaperuna) 11 

afirmou, através de seu representante, que não deseja integrar a CTRHEH. Não puderam 12 

estar presentes, mas justificaram suas ausências e manifestaram interesse em integrar a 13 

CTRHEH as seguintes instituições: FIPERJ, FIRJAN e Colônia Z-27. João Gomes (UENF) 14 

destacou os objetivos da CTRHEH e principalmente a criação do Grupo de Trabalho para 15 

Monitoramento de Comportas (GTMC), que promove discussões acerca das comportas da 16 

região, diminuindo conflitos e gerenciando de forma mais democrática os recursos hídricos. 17 

René Justen (INEA – SUPBAP) explicou como se deu a concepção dos projetos de 18 

recuperação de canais e comportas na anterior gestão do Governo do Estado, quando foram 19 

destinados recursos do governo federal para execução pela empresa contratada. Joana 20 

Siqueira destacou a importância do papel do Coordenador da Câmara Técnica (CT), que 21 

precisa ter uma visão abrangente, entendendo todas as sub-regiões do Comitê e 22 

aglutinando seus diversos atores. João Gomes falou que é preciso olhar não somente para 23 

Campos, mas considerar toda região. Falou que a CTRHEH promove um olhar mais técnico 24 

sobre questões específicas, emitindo pareceres que serão encaminhados para análise da 25 

plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBHBPSI). 26 

Joana falou da existência de outras Câmaras Técnicas e os temas que são abordadas por 27 

estas. Explicou a dinâmica do GTMC, que costuma tomar decisões após discussões via e-28 

mail, considerando a urgência da maioria das questões. Após a leitura a Resolução nº 03-29 

2010, que criou a CTRHEH, João Gomes sugeriu iniciar a eleição dos 12 membros titulares 30 

mais 12 suplentes para a CTRHEH, triênio 2017-2020. A nova composição da CTRHEH ficou 31 

da seguinte forma: Sociedade Civil – Titulares: NEA BC, UENF, ECOANZOL e UFRRJ. Poder 32 

Público - Titulares: PMCG, PMCM, INEA, PMQ. Suplentes: PMSJB, FIPERJ E PMBJI. Usuários 33 

- Titulares: ÁGUAS DO PARAÍBA, APROMEPS, SRC, ASFLUCAN. Suplentes: CEDAE e FIRJAN. 34 

Vanuza Mota (CEDAE) falou que hoje representa a CEDAE diretamente pela Presidência da 35 

Companhia, não sendo mais indicada pela Coordenação do Ranieri. João Gomes falou que 36 

conversou com a Presidência da CEDAE e que, por isso, indica a CEDAE para a suplência da 37 

Águas do Paraíba. Vanuza falou que o uso múltiplo deve ser contemplado, conforme 38 

previsão da Lei Federal n.º 9.433/97. Joana Siqueira pediu para os presentes votarem após 39 

a defesa dos representantes das duas instituições de abastecimento em disputa pela vaga. 40 

Raphael Fassy (Águas do Paraíba) falou que o manejo das comportas pode afetar a captação 41 

de ambas empresas. Vanuza falou que sua preocupação se dá por conta da captação da 42 

empresa existente na lagoa Feia, utilizada para abastecer o município de Quissamã. O 43 

representante do município de Quissamã relatou o drama do abastecimento em sua cidade. 44 

Falou que o Ministério Público Federal (MPF) pressiona a Prefeitura de Quissamã para que 45 



 
 

 

a situação seja regularizada. Joana explicou que o manejo de comportas é feito a partir de 46 

decisões do GTMC e não diretamente da CTRHEH. Duas instituições votaram a favor da 47 

CEDAE e nove a favor da Águas do Paraíba. René Justen falou que a CEDAE possui vários 48 

pontos de abastecimento na região. Falou que a empresa Águas do Paraíba vem 49 

colaborando, não somente em Campos, com fornecimento de dados técnicos de toda 50 

região. Vanuza disse que não entende o voto de municípios que têm a CEDAE como 51 

concessionária, mas elegem a Águas do Paraíba. Juarez falou que o mais importante é a 52 

participação de todos, sendo membro titular ou suplente. João falou que seu voto não foi 53 

político, mas de entendimento, visto que possui ótima relação com representantes da 54 

CEDAE da Capital. Vanuza falou que a questão da suplência é o voto, quando o titular pode 55 

votar e o suplente não. Luiz Antônio (Prefeitura Municipal de Quissamã) falou que viu no 56 

portal online G1 a alegação da CTRHEH para abertura de comporta, que teria sido para 57 

favorecer a subida de peixes, o que disse que não é um embasamento técnico. Pediu que os 58 

critérios adotados sejam sérios e com base científica. Joana falou que os representantes são 59 

indicados pelas instituições membros, mas que nem sempre esses detêm conhecimento 60 

técnico. Joana falou que nem sempre o que é publicado corresponde à verdade. A Joana 61 

Siqueira (APROMEPS) se colocou como candidata à reeleição para Coordenação da CTRHEH. 62 

Não houve outra candidatura e a Joana Siqueira foi reeleita para Coordenação da CTRHEH 63 

para o triênio 2017-2020. Juarez Noé (Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira) pediu que 64 

as discussões da CTRHEH não envolvam somente os municípios da região norte. João Gomes 65 

sugeriu articulação dos municípios do Noroeste com o Grupo de Trabalho de Nascentes 66 

(GTN) do CBHBPSI. Juarez sugeriu que as reuniões ordinárias da CTRHEH fossem realizadas 67 

de forma itinerante, assim como as plenárias. João Gomes pediu que essas reuniões da a 68 

serem realizadas nesses municípios tenham participação efetiva da CEDAE. Luiz Antônio 69 

falou que já viabilizou o recurso financeiro para custeio da instalação de novas réguas de 70 

medição, conforme combinado com João Gomes. René Justen falou que as réguas existentes 71 

estão georreferenciadas e são oficiais. Explicou que as cotas são aferidas diariamente há 72 

pelo menos três anos. René falou que a COPPETEC/UFRJ realizou estudo e definiu a cota de 73 

3,20m na lagoa Feia para períodos de cheias. O representante de Quissamã falou que a cota 74 

de 3,20m na lagoa Feia é muito prejudicial à toda região de Quissamã. Falou que nesse ano 75 

de 2017 conseguiram manter em 3,75m durante boa parte do ano. René explicou que, para 76 

o fim do ano, com o risco de cheias, não concorda em manter esse nível e decidiu por abrir 77 

comportas. Falou que em função no nível do rio Paraíba e do lençol freático a lagoa ficou 78 

em 3,70m. Falou que preferia manter a cota em 3,60m, considerando também a 79 

necessidade da continuidade do trabalho de limpeza realizado na ponte do Gote. Falou que, 80 

mesmo com uma comporta aberta, notou que o nível da lagoa Feia não baixou. Falou que a 81 

lagoa não baixa de nível nessa situação pois o durinho da valeta não permite esse nível 82 

baixar. Vanuza falou que a cota mínima segura para a CEDAE é de 3,70m. Luiz Geraldo falou 83 

que a lagoa está baixa e que é preciso revisar as réguas. Falou que os estudos foram feitos 84 

há bastante tempo e que é preciso considerar as condições atuais, inclusive trazidas pela Lei 85 

Federal nº 9.433/97 e do momento democrático atual. René Justen propôs manter em 86 

3,70m, mas fez a ressalva de que, em caso de chuvas, será necessário abrir comportas. Luiz 87 

Antônio falou que é preciso muita cautela pois a lagoa Feia está numa região de aves 88 

migratórias, segundo estudos publicados. Defendeu nível acima de 3,60m para permitir 89 

entrada de água para a lagoa da Ribeira. Joana Siqueira falou que, para a lagoa Feia, há 90 



 
 

 

definição do GTMC de 3,60m como cota de segurança para enfrentar o período de cheias 91 

vindouro. Falou que quando a cota chegou a 3,71m, essa semana, todos estariam atendidos, 92 

inclusive a CEDAE, Quissamã, etc. Joana Siqueira falou que a discussão envolve alguns 93 

problemas como: Unidade de Conservação, dessedentação humana e preservação da lagoa 94 

da Ribeira. Falou que, segundo escala de prioridade da lei Federal, a dessedentação humana 95 

prevalece. Vanuza alegou que a cota mínima para captação é de 3,70m. Explicou que o 96 

ponto de captação já foi alterado, mas que o problema persiste. João Gomes falou que 97 

Quissamã em algum momento vai solicitar ao Comitê que abra as comportas e destacou a 98 

necessidade de definição de cotas mínima e máxima. Joana Siqueira pediu que fosse 99 

programada visita técnica para análise dos pontos críticos. René falou que, independente 100 

da visita, é preciso definir as cotas. O Sr. Luiz Geraldo, representante da Associação de 101 

Produtores do Retiro, falou que a situação da sua região é crítica e propôs uma visita 102 

urgente, pois o estado é de calamidade. René falou que esse período é de ocorrência de 103 

chuvas, o que traz preocupações pelas possíveis cheias e até mesmo por processos criminais 104 

movidos pelo Ministério Público. Defendeu a manutenção da cota de 3,65m como cota 105 

mínima segura. Falou que só opera de forma contrária a que propôs, em comum acordo 106 

com o Comitê. Nildo Cardoso (Superintendente de Agricultura de Campos) falou que essa é 107 

a primeira reunião da qual participa como Superintendente de Agricultura de Campos, 108 

tendo em vista ter sido o primeiro convite recebido oficialmente. Disse que conhece a região 109 

há muitos anos e que considera diversos aspectos que interferem na gestão dos canais. 110 

Disse que entende a posição do René, mas que se preocupa também com os trabalhos 111 

executados em conjunto com a SEA na região. Propôs aguardar mais um pouco de tempo 112 

até adotar qualquer manejo, visando não prejudicar qualquer parte. Questionou o ponto de 113 

captação de Quissamã, pois considerou como solucionável através de obra de engenharia. 114 

João Gomes falou que o Comitê não pode aprovar cota alta, acima de 3,60m, tendo em vista 115 

a previsão de chuvas e o risco de enchentes, falou que, nesse caso, cada entidade 116 

responderá pelo seu voto. René falou que em caso de risco de vida, a Defesa Civil tem o 117 

poder de agir com prioridade. Vanuza (CEDAE) votou a favor da cota de 3,70m e verificação 118 

in loco em menor prazo possível. Ronaldo Junior (Sindicato Rural de Campos) votou pela 119 

manutenção da cota de 3,60m. Votaram por manter a cota em 3,65m com realização de 120 

imediata visita técnica aos locais discutidos: PMCG, UENF, UFRRJ, APROMEPS, ASFLUCAN, 121 

INEA, PMCM. O representante do município de Quissamã se retirou antes do início da 122 

votação. Joana pediu para definir a data da visita técnica, que ficou agendada para quarta-123 

feira, dia 03/01/2017. Juarez Noé falou que na semana passada o Aldefran Lacerda (Águas 124 

do Paraíba) o ligou para tratar da questão da formação de consórcios de municípios visando 125 

a questão do saneamento básico. Disse que o COSEMMA articulará uma reunião para tratar 126 

do tema. Destacou a importância da presença do Nildo Cardoso e pediu que sua participação 127 

seja constante, pois o momento é de unir forças, acima de tudo. Falou que a situação na 128 

região noroeste é crítica, pois diversos valões secaram afetando a dessedentação animal. 129 

Alertou para a importância dos projetos para recuperação de áreas de recargas e nascentes. 130 

Gislei Morais (Rotary Clube de Itaperuna) falou que possuem um projeto para despoluição 131 

do rio Muriaé, trabalhando com a conscientização da população. Falou que esse trabalho, 132 

através do Distrito do Rotary, será levado a outros Clubes e municípios. Falou que esperava, 133 

para essa reunião, um parecer técnico que seria trazido para basilar a tomada de decisão. 134 

João Gomes propôs uma reunião do GTMC, com menor número de pessoas, visando 135 



 
 

 

apresentar o trabalho que está sendo realizado na região pela empresa contratada. Nildo 136 

Cardoso falou que está em processo de licença a ação para colocação de flutuantes no canal 137 

das flechas, liberando a entrada de embarcações, atendendo a pedido da Colônia Z19. A 138 

presente reunião foi encerrada às 17h33.  139 

 

 


