
 

 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH BPSI) no ano 1 

de 2019, realizada no dia 20 de março de 2019 (quarta-feira), às 15h, no Anfiteatro IV do Centro 2 

de Convenções da UENF, situado na Av. Alberto Lamego, 2.000 – Parque Califórnia, na cidade de 3 

Campos dos Goytacazes – RJ, com a seguinte ordem do dia: 1 – Abertura; 2  – Palestra do Diretor 4 

de Hidrologia da Agência Nacional de Águas (ANA), Ney Maranhão; 3  – Apresentação da linha 5 

do tempo dos 10 anos do CBH BPSI; 4  – Homenagem aos Diretores de gestões passadas; 5  – 6 

Apresentação Cultural; 6  – Resultado do Concurso Fotográfico; 7  – Encerramento. Item 1 – 7 

Abertura: Às 15h20 a reunião comemorativa foi iniciada pelo Diretor Presidente João Siqueira, 8 

representante da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Agradeceu a presença de 9 

todos e manifestou sua satisfação pelos 10 (dez) anos de plena atuação do CBH BPSI, mesmo com 10 

todos os desafios enfrentados ao longo do período. Destacou que este foi o último Comitê de Bacias 11 

criado no Estado do Rio, o que dificultou a conquista de uma maior visibilidade frente a este Estado e 12 

aos demais. Item 2 – Palestra do Diretor de Hidrologia da Agência Nacional de Águas (ANA), Ney 13 

Maranhão: Após a abertura do evento comemorativo o público acompanhou palestra de um 14 

convidado especial: o Diretor de Hidrologia da Agência Nacional de Águas (ANA), Ney Maranhão. 15 

Maranhão é formado em Geologia, com especialização em Mecânica de Rochas, em Portugal. 16 

Também possui doutorado em Engenharia Civil, na área de Recursos Hídricos, pela Universidade 17 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Item 3 – Apresentação da linha do tempo dos 10 anos do CBH 18 

BPSI: Por conta do avançar da hora este item saiu da pauta e foi acordado que a apresentação 19 

ocorreria em outra reunião plenária. Item 4 – Homenagem aos Diretores de gestões passadas: 20 

Foram convidados Diretor Presidente e Diretor Secretário de cada biênio passado, desde a criação 21 

do Comitê, para representar a respectiva diretoria colegiada do período em homenagem de 22 

agradecimento e reconhecimento pela dedicação ao CBH BPSI.  Item 5 – Apresentação Cultural: 23 

Os presentes puderam acompanhar apresentações culturais com a participação de cinco 24 

poetas/artistas de diferentes municípios integrantes da área de atuação do Comitê. Item 6 – 25 

Resultado do Concurso Fotográfico: Foram anunciados os vencedores do Concurso de Fotografia 26 

lançado em fevereiro deste ano com o tema “As belezas dos rios e lagoas da região do Baixo Paraíba 27 

do Sul e do Itabapoana”. O vencedor, Antônio Ivo Gomes Barbosa, terá sua foto de título "Espelho 28 

natural, beleza sem igual" transformada em um painel que ficará exposto permanentemente na 29 

sede do Comitê, além de sua utilização para compor seu material de divulgação. Item 7 – 30 

Encerramento: A reunião comemorativa foi encerrada às 18h50. No encerramento foi servido um 31 

coquetel especial no mesmo local. A presente ATA foi lavrada por Amaro Neto, Especialista 32 

Administrativo da AGEVAP – CBH BPSI, e depois de aprovada será assinada pelos membros da 33 

Diretoria Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.34 
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