
 
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBHBPSI) no 1 

ano de 2018, realizada no dia 04 de dezembro de 2018 (terça-feira), às 14h, Auditório da 2 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situado na Rua Cel. Ponciano de Azeredo 3 

Furtado, 47 – Parque Santo Amaro, na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ. Ordem do dia: 4 

1 - Abertura; 2 – Aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2018; 3 – Aprovação do 5 

Calendário de Reuniões Ordinárias do CBHBPSI – ano 2019; 4 – Sala de Monitoramento do 6 

CBH BPSI; 5 – Situação atual do Cadastro de Usuários e da Cobrança na RH IX; 6 – Assuntos 7 

Gerais; 7 – Encerramento. Item 1 – Abertura: A reunião teve início às 14h05. João Gomes 8 

(UENF), Diretor Presidente, começou a reunião falando sobre o lançamento do Atlas que será 9 

na cidade do Rio de janeiro. João Gomes explicou que o Comitê do Baixo vai defender a nova 10 

composição de repasse do Comitê Guandu para a CEIVAP. O subsecretário de Meio Ambiente 11 

de Campos dos Goytacazes e Diretor Secretário deste Comitê, Carlos Ronald, agradeceu a 12 

oportunidade da plenária ser realizada no auditório da Prefeitura de Campos. Falou que o 13 

Prefeito está com a agenda apertada e não poderá comparecer à plenária. Vicente Oliveira 14 

(IFF), Diretor Administrativo do CBHBPSI, assumiu a palavra e relatou que foi a Cardoso 15 

Moreira para falar sobre projeto de mestrado que será desenvolvido naquele município, 16 

sobre a qualidade de água e nascentes na bacia do córrego da onça. Item 2 – Aprovação da 17 

Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2018: Carlos Ronald passou para aprovação da ata da 18 

3ª Reunião Ordinária do CBHBPSI em 2018, fazendo uma breve leitura do documento. João 19 

Gomes falou sobre a importância da referida reunião, ocasião em que foi aprovado o novo 20 

Plano de Aplicação Plurianual (PAP) de recursos do CBHBPSI, cuja principal mudança foi a 21 

concentração da maior parte do recurso para o projeto da Sala de Monitoramento. A Ata foi 22 

aprovada por unanimidade. Item 3 – Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do 23 

CBHBPSI – ano 2019: Carlos Ronald destacou a importância de não haver reunião perto de 24 

feriados, dias comemorativos e de eventos. Propôs que numa próxima reunião haja revisão 25 

do calendário caso seja identificado algum desses eventos em datas coincidentes. João 26 

Gomes ressaltou a importância da reunião do dia 20 de março de 2019, por se tratar de uma 27 

plenária comemorativa pelos 10 anos do Comitê. Juarez Noé pediu para evitar marcar 28 

reunião na primeira terça-feira do mês, pois coincidiria com as reuniões do COSEMMA. Então 29 

foram sugeridas alterações para 5 de junho e 6 de novembro. Vicente Oliveira falou que a 30 

Plenária do dia 20 de março é uma plenária comemorativa pelos 10 anos do Comitê. João 31 

Gomes disse que provavelmente haverá uma noite de queijos e vinhos para a comemoração 32 

dos 10 anos do comitê. Foi aprovada mudança da reunião da Câmara Técnica Consultiva (CTC) 33 

para o dia 4 de dezembro. Lourdes Amaral (Prefeitura de Carapebus) propôs que o Comitê 34 

elaborasse um material para que os municípios trabalhassem e comemorassem os 10 anos. 35 

João Gomes disse que assim que o material estiver pronto será enviado aos municípios. João 36 

explicou que serão alguns dias de ações comemorativas, com plenária e eventos de campo. 37 

O calendário foi provado. Item 4 – Sala de Monitoramento do CBH BPSI: Mirian Viana 38 

(estagiária da AGEVAP-CBHBPSI) fez uma apresentação onde expões um resumo de todo o 39 

trabalho produzido durante os 16 meses que ela se dedicou à Sala de Monitoramento. João 40 

Gomes fez algumas observações sobre essas realizações da Sala de Monitoramento e disse 41 

que o mesmo trabalho será feito no rio Muriaé e no rio Itabapoana. Explicou que a 42 

contribuição da comunidade é muito importante para o sucesso desses trabalhos. Jair Felipe 43 

(UFRRJ) se dispos a ceder material do PROGIR para a Sala de Monitoramento. Item 5 – 44 



 
Situação atual do Cadastro de Usuários e da Cobrança na RH IX: Raíssa Guedes (AGEVAP) 45 

apresentou o planejamento da aplicação financeira da Sala de Monitoramento. Mostrou a 46 

base de cadastro de usuários e os usos múltiplos na Região Hidrográfica IX - do Baixo Paraíba 47 

do Sul e Itabapoana. Item 6 – Assuntos Gerais: Juarez Noé sugeriu ao Vicente Oliveira que, 48 

quando este for com os alunos de mestrado do IFF ao córrego da onça, que os membros do 49 

Grupo de Trabalho de Nascentes (GTN) os acompanhem. Também se dispôs a passar as 50 

coordenadas das nascentes. Rodolfo, Presidente da Colônia de Pescadores Z-19, agradeceu 51 

o convite do Carlos Ronald para participar da plenária e fez um apelo para que as comportas 52 

do canal São Bento e do terminal pesqueiro fossem fechadas, pois a situação estaria crítica 53 

em função da existência de muitas espécies em período de desova. Ainda pediu para que 54 

fossem feitas as correções dos e-mails das Colônias de Z-19 e Z-21, para que assim fossem 55 

encaminhadas as convocatórias de reuniões e informações do Comitê. Antônio Soares, 56 

produtor rural, também pediu para que fossem fechadas as comportas do terminal 57 

pesqueiro. João Gomes falou que o local para discutir esses temas é no Grupo de Trabalho 58 

de Manejo de Comportas (GTMC). José Armando (Superintendência de Pesca do Município 59 

de Campos dos Goytacazes) fez o pedido para participar da CTC e pediu para ser criado um 60 

grupo de trabalho da pesca. João Gomes colocou em votação o pedido de José Armando e 61 

ninguém se posicionou contra. Em seguida convidou o Rodolfo Ribeiro, da Colônia Z-19 para 62 

participar da CTC e, nessa Câmara Técnica, ser estudada a possibilidade de criação de um 63 

grupo de trabalho da pesca. Evaldo Gonçalves (Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 64 

Itabapoana), Diretor Vice-Presidente do CBHBPSI, falou sobre o II Simpósio a ser realizado 65 

ainda esse mês na cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Item 7 – Encerramento: Carlos 66 

Ronald agradeceu em nome do prefeito Rafael Diniz, que não pode comparecer por conta de 67 

compromisso fora da cidade. A Reunião foi encerrada às 17h20. A presente ATA foi lavrada 68 

por Fabiana Melo, Estagiária da AGEVAP, e depois de aprovada será assinada pelos membros 69 

da Diretoria Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. 70 
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