
 

 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBHBPSI) no 1 

ano de 2019, realizada no dia 24 de setembro de 2019 (terça-feira), às 14h, situado na Av. 2 

Alberto Lamego, nº 2.000 (UENF). Parque Califórnia, na cidade de Campos dos Goytacazes - 3 

RJ. Ordem do dia: 1 – Abertura; 2 – Aprovação das Minutas das Atas 4ª R. O. do CBH BPSI 4 

em 2018, da 1ª R. O. e 1ª R. E. do CBH BPSI em 2019; 3 – Análise de pedidos de instituições 5 

para ocuparem vagas disponíveis no CBH BPSI no segmento sociedade civil; 4 – Edital Pró-6 

Pesquisa lançado pelo Comitê; 5 – IV Simpósio de Recursos Hídricos do CBH BPSI a ser 7 

realizado no mês de novembro de 2019; 6 – Assuntos gerais; 7 – Encerramento. Item 1 – 8 

Abertura: Às 14h40 a reunião foi iniciada, em segunda chamada, pelo Diretor Secretário 9 

Carlos Ronald (Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes). Carlos Ronald justificou a 10 

ausência do Diretor Presidente, João Siqueira, a seu pedido, tendo em vista que este se 11 

encontra em recuperação após uma cirurgia. Foi proposta a inserção na pauta de duas atas 12 

para aprovação. Uma é a Ata da 4ª R. O. do CBH BPSI em 2018, que esteve na pauta da 2ª R. 13 

O. (sem quórum) e da 1ª R. O. de 2019 (Plenária Comemorativa pelos 10 anos do CBH BPSI). 14 

Item 2 – Aprovação das Minutas das Atas 4ª R. O. do CBH BPSI em 2018, da 1ª R. O. e 1ª R. 15 

E. do CBH BPSI em 2019: Carlos Ronald colocou em votação a aprovação. As Atas foram 16 

aprovadas por unanimidade. Item 3 – Análise de pedidos de instituições para ocuparem 17 

vagas disponíveis no CBH BPSI no segmento sociedade civil: No item número 3 da pauta a 18 

Thaís Nacif (AGEVAP) informou que a secretaria do Comitê recebeu, ao longo de 2019, 19 

diversos pedidos de instituições que desejam se tornar membros do CBHBPSI. Falou que a 20 

primeira Reunião Ordinária foi comemorativa e a segunda, convocada para Laje do Muriaé, 21 

não foi realizada por falta de quórum. Explicou que, por isso, esses pedidos foram inseridos 22 

na pauta da presente reunião. Informou que a instituição APEDEMA foi uma das que 23 

encaminhou essa solicitação e anexou diversos documentos, praticamente aqueles que são 24 

solicitados nos processos eleitorais do Comitê do Baixo. Informou que também solicitaram 25 

vagas as instituições: FONASCH.CBH e ACAMPAR. Thaís frisou que a Associação de Catadores 26 

de Itaperuna e a Paróquia São José do Avahy, ambas de Itaperuna, foram as únicas que não 27 

encaminharam documentação completa. Sugeriu que, se o pedido dessas duas últimas 28 

fossem aprovados, o próximo passo poderia ser a solicitação dos documentos. Carlos Ronald 29 

perguntou se algum representante dessas instituições estava presente. Thaís informou que 30 

as três primeiras se apresentaram em bloco e apontaram a FONASCH.CBH como preferencial 31 

para ocupação da vaga de titular. O Diretor Administrativo Vicente Oliveira (IFF) perguntou 32 

se alguém conhecia essas instituições. Jair Felipe (UFRRJ) falou que deveria ser aberto um 33 

edital específico para preenchimento dessas vagas. Vicente falou que no próximo ano já 34 

haverá eleição. O Diretor Vice-presidente, Evaldo Gonçalves (Prefeitura Municipal de Bom 35 

Jesus do Itabapoana) falou que deveriam ser observados critérios e que talvez fosse melhor 36 

lançar edital para ocupação das vagas. Falou também que é preciso observar a frequência de 37 

instituições que hoje já ocupam vaga e possivelmente não comparecem com a regularidade 38 

mínima. Daniel Ferreira (Porto do Açu) falou que estranhava a apresentação em bloco e que 39 

o Regimento Interno deveria ser observado para análise do caso. Falou também que as 40 

instituições solicitantes não estavam presentes para defesa. Vicente Oliveira sugeriu a 41 

realização de análise dos três pedidos das instituições que já se apresentaram documentação 42 

completa. Falou que deveria ser valorizado o interesse das instituições em participar e que a 43 

APEDEMA já havia até mesmo indicado previamente o Sr. Hilário Magalhães para 44 

representação, pessoa a que considerou participativa e que teria a somar com o Comitê, até 45 

mesmo pelo fato de já ter ocupado vaga na Diretoria deste. Carlos Ronald falou que esses 46 

interesses podem também acabar refletindo numa maior participação no próximo processo 47 



 

 

eleitoral. Sugeriu lançar edital o mais breve possível para, ainda no mês de novembro de 48 

2019, finalizar o processo. Ney Aleixo considerou importante fechar o processo ainda em 49 

2019 e que o Comitê aproveitasse o processo para destaque da importância da efetiva 50 

participação. Foi aprovado por unanimidade o lançamento de edital para eleição 51 

complementar, visando ocupação das vagas disponíveis no Comitê. Shaytner Duarte (FIPERJ) 52 

falou que o Edital deveria contemplar as vagas disponíveis em todos os segmentos do Comitê. 53 

Thaís Nacif explicou que a Prefeitura de Santo Antônio de Pádua manifestou, na última 54 

reunião plenária, interesse em ocupar vaga de suplente do Poder Público Municipal. Evaldo 55 

Gonçalves falou que no mesmo dia da eleição complementar poderia ser apresentada uma 56 

planilha com a frequência das instituições ao longo dessa gestão. Carlos Ronald falou que 57 

essa verificação de frequência não deveria ter objetivo de promover exclusão. Evaldo sugeriu 58 

analisar futuramente a possibilidade de previsão regimental de inversão de titular/suplente 59 

quando a última registrar um número de presenças maior que a titular, num período 60 

determinado de tempo ou de reuniões. Item 4 – Edital Pró-Pesquisa lançado pelo Comitê: 61 

Thaís Nacif apresentou o Edital lançado pelo Comitê para Projetos de pesquisa, cujo 62 

contemplado deverá desenvolver um aplicativo de celular e computador para sistematização 63 

de leituras de réguas de nível de corpos hídricos. Informou que o edital tem como público 64 

alvo Instituições de Ensino Superior, pública ou privada, sem fins lucrativos. Falou que a 65 

AGEVAP está à disposição para esclarecer possíveis dúvidas quanto ao edital. Ney Aleixo 66 

perguntou o valor do Edital. Thaís informou que é de aproximadamente vinte e oito mil reais. 67 

Item 5 – IV Simpósio de Recursos Hídricos do CBH BPSI a ser realizado no mês de novembro 68 

de 2019: Evaldo Gonçalves falou que o IV Simpósio do CBHBPSI será realizado no dia 05 de 69 

novembro, em Santo Antônio de Pádua. Pediu para que todos já reservassem a data e disse 70 

que em breve será divulgado o tema do Simpósio. Thaís Nacif informou aos membros que 71 

nessa data de 05 de novembro estava prevista a realização da 4ª Reunião Ordinária do 72 

Comitê, que será adiada para outra data no mês de novembro. Jair Felipe lembrou que essa 73 

nova data da Plenária será a ocasião da eleição complementar. Item 6 – Assuntos gerais: Em 74 

Assuntos Gerais Carlos Ronald falou sobre o dia mundial da limpeza, quando a Prefeitura de 75 

Campos promoveu ações em algumas localidades do município. Destacou a importância do 76 

caráter educacional desse tipo de evento, que visa divulgação da necessidade da preservação 77 

dos recursos hídricos e naturais. Vicente falou que na referida data esteve no município de 78 

São João da Barra e pode presenciar o fechamento natural da foz em Atafona. Amaro Neto 79 

(AGEVAP) apresentou foto aérea que registrou esse fenômeno na foz citado pelo Vicente. 80 

Lourdes Amaral (Prefeitura Municipal de Carapebus) solicitou, em nome do Secretário de 81 

Carapebus, Lenildo Bastos, que as instituições de ensino priorizem pesquisas ligadas a 82 

preservação de nascentes e identificação de melhores ações para produção de água. Falou 83 

que esse tipo de dado é fundamental até mesmo para subsidiar os municípios, como 84 

Carapebus, a responder solicitações e questionamentos que recebem de órgãos como o 85 

Ministério Público. Vicente Oliveira falou que o Comitê precisa atender a essa demanda e 86 

pediu que a Prefeitura de Carapebus encaminhasse detalhes desses questionamentos e das 87 

suas necessidades. Evaldo Gonçalves falou sobre o início do planejamento para a expedição 88 

pelo Rio Itabapoana. Citou a reunião realizada com apoio dos Comitês do Baixo e do Capixaba 89 

Itabapoana, que obteve expressiva participação. Informou que o projeto conta com apoio de 90 

diversas instituições, inclusive com emissoras de tv aberta. Carlos Ronald passou a palavra 91 

para a nova Superintendente do INEA na região, Verônica Moraes, que se apresentou e se 92 

colocou à disposição para interlocução. Explicou que sua indicação aconteceu por iniciativa 93 

do Presidente do INEA, que teve como objetivo principal a diminuição do passivo existente 94 



 

 

nos processos de licenciamento da região, mas que o René Justen é funcionário de carreira 95 

do INEA e continua na equipe somando esforços. Item 7 – Encerramento: A Reunião foi 96 

encerrada às 16h15. A presente ATA foi lavrada por Amaro Neto, Especialista Administrativo 97 

da AGEVAP – CBH BPSI, e depois de aprovada será assinada pelos membros da Diretoria 98 

Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 99 
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Carlos Ronald Macabu Arêas (P. M. de Campos dos Goytacazes) 
Diretor Secretário 
 
 
 
 


