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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECURSOS 1 

HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS EM 2012. Aos 11 dias do mês de julho de 2 

2012, às 14h55min, deu-se início à 3ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de 3 

Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas do ano de 2012 do Comitê de Bacia 4 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, realizada na Sala de Conferências do Prédio P4 da 5 

UENF, situado na Avenida Alberto Lamego, nº 2000 – Parque Califórnia – Campos dos 6 

Goytacazes – RJ. Às 14h55min o Sr. João Gomes, coordenador da Câmara Técnica de 7 

Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas, deu início à reunião, que tinha a seguinte pauta do 8 

dia: 1) Abertura, 2) Monitoramento e manejo da Comporta do Cataia, 3) Informes. Iniciou 9 

falando da reunião realizada no MPE sobre o manejo da comporta do Cataia, com o promotor 10 

Marcelo Lessa, realizada no dia doze de abril. Procedeu, então, a leitura do ofício, fruto dessa 11 

reunião, que foi enviado ao representante dos produtores rurais, a APROMEPS, onde o 12 

promotor solicitava a ATA de uma reunião do Comitê sobre o manejo dessa comporta. O Sr. 13 

José do Amaral perguntou a quem foi enviada essa correspondência e o Sr. João Gomes 14 

confirmou que foi direcionada ao representante dos produtores rurais. A UENF foi citada, na 15 

reunião, no momento em que o INEA disse que esta Universidade havia realizado um estudo 16 

sobre o assunto, mas que não era conclusivo. Os presentes discutiram as soluções propostas e 17 

as ações já tomadas com relação a esta comporta e todos expressaram suas opiniões. O Sr. 18 

João Gomes falou sobre a necessidade de estabelecimento de cotas para que haja sucesso no 19 

manejo das comportas - não só a do Cataia – opinião apoiada pelo Sr. Jorge Carvalho, pelo Sr. 20 

Eduardo Alves e o Eng. Paulo Jorge. João Gomes falou que a questão do manejo para que não 21 

falte água nos mananciais é simples de ser resolvida, mas a sujeira nos canais atrapalha a 22 

entrada de água e de peixes. O Sr. Paulo Jorge falou sobre a possibilidade de se cumprir o 23 

P.A.O. e não se aplicar com extremo rigor a F.M.P., visto que a realidade hoje é outra, 24 

bastando “congelar” a ocupação dessas áreas evitando novas construções e ocupações 25 

irregulares. O Sr. Eduardo Alves sugeriu que os membros da Câmara Técnica ouçam as diversas 26 

pessoas entendidas do assunto, analisem o histórico das cheias e secas desses corpos hídricos 27 

e tomem decisões mais acertadas sobre esse assunto. O Sr. João Gomes informou que recebeu 28 

doação de quatro réguas de medição e sugeriu que o Grupo de Trabalho para o Manejo das 29 

Comportas faça a fixação dessas réguas em pontos estratégicos. O Sr. Sidney falou que é 30 

importante levar em consideração o estudo feito pelo INEA sobre a demarcação de áreas 31 

alagáveis, aplicando uma flexibilidade para adaptação à atual realidade. Paulo Jorge falou 32 

sobre a necessidade de começar a demarcação e estabelecimento de cotas nos principais 33 

corpos hídricos, mas sem esquecer a importância de avançar com esse trabalho nos principais 34 

canais e lagoas da região. O Sr. Sidney comentou sobre a preparação do Seminário da Pesca 35 

pelo Comitê e disse que nessa oportunidade serão abordados vários temas relacionados a este 36 

assunto e outros de interesse desta Câmara Técnica. O Sr. Paulo Jorge afirmou que, para 37 

formalizar as decisões é preciso realizar uma planialtimétrica. O Sr. José do Amaral informou 38 

que a planialtimetria/topografia já foi feita por ele e pelo Allan (INEA) há aproximadamente 5 39 

anos. O Sr. Vicente sugeriu que esse levantamento a que se referiu o Sr. José do Amaral seja 40 
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utilizado e aperfeiçoado pela Prefeitura de Campos. O Sr. João Gomes pediu para focar na 41 

pauta da reunião para que o grupo tome decisões. Continuou perguntando se havia consenso 42 

de todos sobre as decisões apresentadas recebendo afirmativa de todos os presentes. Passou, 43 

então, a confirmar as decisões definidas na reunião sobre a pauta ressaltando que iria 44 

encaminha-las em forma de ofício à Diretoria do Comitê para aprovação. As decisões tomadas 45 

em consenso foram: 1) limpeza dos canais Vigário e Cataia; 2) instalação das réguas 46 

limnimétricas no Vigário e Cataia; 3) apoio para que o monitoramento e o manejo das 47 

comportas continuem a ser feito pelo Grupo de Trabalho para o Manejo das Comportas; 4) 48 

emitir um ofício da CTRHEH para o Comitê solicitando que este último formalize pedido à 49 

Prefeitura de Campos para limpeza do canal do Vigário (entre a comporta do Vigário e a Ponte 50 

dos Bondes - numa extensão de aproximadamente 5 km) em atendimento ao moradores do 51 

Parque Prazeres, ASPARPS e APROMEPS. Foi sugerido que se solicitasse ao Governo do Estado 52 

o planialtimétrico da margem esquerda já existente conforme citação da Sra. Rosa Formiga, 53 

segundo afirmativa do Sr. João Gomes e Zenilson Coutinho. O Sr. Vicente informou que pode 54 

analisar, perante solicitação do Comitê, a possibilidade de elaborar um projeto de pesquisa 55 

com alunos do IFF para realizar a medição e monitoramento da qualidade de água de forma 56 

sistemática nas réguas limnimétricas a serem instaladas nos Canais: Vigário, Campelo e Cataia. 57 

O Sr. Zenilson falou que o Sr. Romário não está mais recebendo seus salários pela ASFLUCAN. 58 

Foi sugerido, então, que o Comitê pagasse ao mesmo para realizar o manejo das comportas. 59 

Devido a discordância sobre o tema decidiu-se, então, consultar a Diretoria do Comitê para 60 

saber se há possibilidade de o mesmo assumir o pagamento de salário das pessoas que fazem 61 

a manutenção dessas comportas. O Sr. Sidney registrou que não concorda que o Comitê 62 

custeie o pagamento de salário de pessoas para trabalhar no monitoramento de comportas. O 63 

Sr. Vicente comentou sua fala na última reunião plenária, quando abordou o assunto sobre a 64 

elaboração do Plano de Bacia. Sugeriu que seja marcada reunião com pessoas interessadas em 65 

participar e contribuir no processo de elaboração do referido Plano. O Sr. Vicente falou sobre a 66 

empresa Águas do Paraíba, que está sob nova direção no município e pode ser uma grande 67 

parceira do Comitê - segundo as intenções apresentadas pelo seu novo Diretor em reunião – 68 

nessa empreitada para elaboração do seu Plano de Bacia. Às 16h35min a reunião foi 69 

encerrada.  70 
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