
CBH-Baixo Paraíba do Sul tem 
novos membros e diretoria

No dia 14 de setembro de 2011, 
foram empossados os novos membros 
e eleita a nova diretoria do Comitê de 
Bacia da Região Hidrográfica do Bai-
xo Paraíba do Sul (CBH-Baixo Paraíba 
do Sul), no auditório do Instituto Fede-
ral Fluminense (IFF), em Campos dos 
Goytacazes, em evento que contou com 
a presença de cerca de 60 pessoas.

O processo eleitoral teve início 
com a publicação do Edital de Con-
vocação, informando a composição, 
as vagas e os critérios para preenchi-
mento (previstos regimentalmente), e 
as instituições interessadas fizeram suas 
inscrições para participar do fórum de 
eleição, que ocorreu durante reunião 
plenária do Comitê. Na Plenária, os 
membros reuniram-se por segmento 
(Usuários de Água, Sociedade Civil e 
Poder Público) e indicaram seus repre-

da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de São João 
da Barra, Sidney Salgado, na 
Vice-Presidência e o Profes-
sor Elias Fernandes, da Uni-
versidade Estadual do Norte 
Fluminense (UENF), como 
Secretário. Compõem ainda 

a equipe os Diretores Administrativos 
Luiz Mário Concebida, representando a 
Federação das Indústrias do Rio de Ja-
neiro (FIRJAN), Vanuza Mota, da Com-
panhia Estadual de Águas e Esgotos 
(Nova CEDAE) e Luiza Salles, da ONG 
Ecoanzol.
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 Posse dos novos membros aconteceu no dia 14/9/2011, durante plenária realizada no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Campos dos 
Goytacazes. Na ocasião, os membros reuniram-se por segmento e indicaram seus representantes, bem como os candidatos aos cargos da Diretoria.

A nova Diretoria do CBH-
Baixo Paraíba do Sul, para o 
biênio 2011/2013: Luiz Mário 
Concebida, Vanuza Mota, Elias 
Fernandes, Sidney Salgado, 
Flávio Lemos e Luiza Salles.

sentantes, bem como os candidatos aos 
cargos da Diretoria.

A nova Diretoria foi compos-
ta pelo Secretário Municipal de Meio 
Ambiente de Itaperuna, Flávio Lemos, 
como Presidente (substituído por Hilá-
rio Magalhães dos Santos), o Assessor 



Comitê Baixo Paraíba do Sul ano 2 | edição n° 2 | julho 2012

EXPEDIENTE
O Boletim Informativo 
“Baixo Paraíba do Sul” 
é uma publicação 
do Comitê de Bacia da 
Região Hidrográfica do 
Baixo Paraíba do Sul – 

CBH-Baixo Paraíba do Sul

Avenida Alberto Lamego, nº 2.000  
Parque Califórnia – Campos dos 
Goytacazes (RJ) – CEP: 28013-602 
www.agevap.org.br
cbhbaixops@agevap.org.br

Diretor-Presidente
Hilário de Magalhães Santos
Prefeitura Municipal de Itaperuna

Diretor Vice-Presidente
Sidney Salgado dos Santos
Prefeitura Municipal de São João da Barra

Diretor Secretário-Executivo
Elias Fernandes de Sousa
Universidade Estadual do Norte 
Fluminense – UENF

Foi realizado pelo Comitê de Ba-
cia da Região Hidrográfica do Baixo 
Paraíba do Sul (CBH-Baixo Paraíba do 
Sul), no dia 30 de novembro de 2011, 
em Itaperuna (RJ), o Seminário e Reu-
nião de Trabalho “Captação de recur-
sos e articulação de parcerias entre o 
Comitê, Instituições Governamentais, 
de Ensino e Pesquisa e de Desenvolvi-
mento de Projetos para o Norte e No-
roeste Fluminense”. 

O evento, promovido em conjunto 
com a Secretaria Estadual do Ambiente 
(SEA), o Instituto Estadual do Ambiente 
do Rio de Janeiro (INEA), o Conselho 
de Secretários Municipais de Meio Am-
biente (COSEMMA) e o Comitê de In-
tegração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (CEIVAP), contou com as 
presenças do Secretário de Estado do 
Ambiente, Carlos Minc, da Presidente do 
INEA, Marilene Ramos e do Subsecretá-
rio de Estado do Ambiente, Luiz Firmino, 
e a participação de Prefeitos, Secretá-
rios, Agentes Públicos, Sociedade Civil e 
Iniciativa Privada de toda a bacia.

Iniciado com uma palestra da Pre-
sidente do INEA, Marilene Ramos, a ce-
rimônia teve, em seguida, as assinaturas 
dos Planos da Mata Atlântica e de Rees-
truturação dos Hortos Municipais. O Pre-
sidente do CBH-Baixo Paraíba do Sul, Flá-
vio Lemos, entregou ao representante da 
Prefeitura Municipal de São José de Ubá 
um título de Honra ao Mérito por ter sido o 
único município da bacia a obter recursos 
do CEIVAP em seu Edital nº 02/2011.
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Seminário e Reunião de Trabalho para captação 
de recursos e desenvolvimento de projetos

Os trabalhos foram retomados 
com a palestra do Coordenador Técni-
co da Agência de Bacia (AGEVAP), Flá-
vio Simões, que abordou os temas “Pla-
no de Bacia” e “O CEIVAP como fonte 
de Recursos” e fez uma explanação so-
bre o procedimento para obtenção de 
recursos do CEIVAP. O Diretor-Executivo 
da AGEVAP, Edson Fujita, contribuiu 
destacando a necessidade de um maior 
empenho do Poder Público local na ela-
boração dos projetos.

Em seguida, foi aberto espaço 
aos participantes para que fizessem 
suas apresentações e divulgassem seus 
contatos. A Fundação Instituto de Pes-
ca do Estado Rio de Janeiro (FIPERJ), a 
Fundação Estadual do Norte Fluminen-

se (FENORTE), a Universidade Estadu-
al do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF) e o Instituto de Pesquisa, Projeto 
e Consultoria e o Núcleo de Estudos 
Empresariais e Sociais da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) colocaram-se 
à disposição para que os espectadores 
pudessem fazer perguntas e dar suges-
tões.

Ao término do evento, o CBH-
Baixo Paraíba do Sul e as instituições 
presentes comprometeram-se a mar-
car novas reuniões para discutir como 
serão elaborados os projetos identifi-
cados como prioritários para a Região 
Hidrográfica IX. Um coquetel para in-
tegração foi oferecido aos presentes e 
encerrou as atividades do Seminário.
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No dia 23 de janeiro de 2012, o 
auditório do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SE-
BRAE), de Itaperuna (RJ), sediou a reu-
nião entre o Diretor do Instituto Estadual 
do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), 
Iel Jordão, e os Prefeitos, Secretários de 
Meio Ambiente e Obras dos municípios 
atingidos pelas enchentes no início do 
ano  de 2012.

Estavam presentes representantes 
dos municípios de Aperibé, Cambuci, 
Campos dos Goytacazes, Cardoso Mo-
reira, Italva, Miracema, Santo Antônio 
de Pádua, São Fidélis e Itaperuna, além 
de membros da Fundação Instituto de 
Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FI-
PERJ), do Comitê de Bacia da Região 
Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul 
(CBH-Baixo Paraíba do Sul), da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER), da Secretaria de Agricultura e 

Municípios atingidos pelas enchentes 
reúnem-se com representantes do INEA

Pesca, da Agência de Bacia (AGEVAP) e 
da imprensa regional.

Iel Jordão destacou a importância 
do Programa Estadual Limpa Rio, com 
o objetivo de prevenir enchentes, e in-
formou que o maquinário necessário, a 
pedido do Secretário de Estado do Am-
biente, Carlos Minc, da Presidente do 
INEA, Marilene Ramos e do Vice-Gover-
nador, Luiz Fernando Pezão, está sendo 
designado para prestar assistência na 
recuperação das áreas atingidas pelas 
enchentes no Noroeste Fluminense.

As prefeituras ficarão responsáveis 
pelo levantamento das necessidades 
dos equipamentos, para que com as in-
formações compiladas os trabalhos pos-
sam ser executados. Este levantamento 
deve respeitar critérios e ser aplicado 
dentro da realidade, segundo Jordão. 
Também foi ressaltada a importância do 
trabalho que o Conselho dos Secretários 

de Meio Ambiente do Noroeste Flumi-
nense (COSEMMA) vem realizando jun-
to aos municípios citados.

O Superintendente do INEA, René 
Justen, analisou a atuação do COSEM-
MA nesse apoio, como visão dos proble-
mas, articulação, trabalhos para licen-
ciamento e monitoramento ambiental 
e análise das melhores formas para o 
atendimento das solicitações das pre-
feituras, bem como o fortalecimento do 
Comitê de Bacia. Informou ainda sobre 
a instalação do Sistema de Alerta de 
Cheia, de forma emergencial, em nove 
estações nos rios Pomba e Muriaé, onde 
será realizado o ajuste de cota fazendo 
uma única referência. O INEA está prio-
rizando trabalhos nas estradas, pontes, 
casas e captação de água. A situação 
do município de Santo Antônio de Pá-
dua está em análise específica pelo ór-
gão.
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Evento contou com ampla participação de representantes de toda a bacia.
O Comitê de Bacia da Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul 
(CBH-Baixo Paraíba do Sul) promoveu, 
no ano de 2011, diversas atividades. 
Entre elas, foram realizadas sete reuniões 
plenárias, nove reuniões da diretoria, 
dezesseis reuniões da Câmara Técni-
ca de Recursos Hídricos e Estruturas 
Hidráulicas, sete reuniões da Câmara 
Técnica de Defesa Civil e cinco reuniões 
da Câmara Técnica para Assuntos Le-
gais e Institucionais.

Entre os principais resultados ob-
tidos pelo Comitê ao longo do ano, 
destacam-se a reforma do Regimen-
to Interno, a eleição dos novos mem-
bros e da nova diretoria para o biênio 
2011/2013, além da realização do 
Seminário e Reunião de Trabalho em 
parceria com a Secretaria Estadual do 
Ambiente (SEA), o Instituto Estadual do 
Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), o 
Conselho dos Secretários Municipais de 
Meio Ambiente (COSEMMA) e o Comi-
tê de Integração da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) – veja 
matéria na página ao lado.

Quatro importantes resoluções 
também foram aprovadas durante 
esse período, sendo elas a Resolução 
nº 05/2011, que dispõe sobre a apli-
cação dos recursos financeiros disponí-
veis na subconta do CBH-Baixo Paraíba 
do Sul, no Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FUNDRHI); a Resolução nº 
06/2011 que criou a Câmara Técnica 
para Assuntos Legais e Institucionais, 
definindo suas competências e atribui-
ções; a Resolução nº 07/2011, que de-
finiu as normas de funcionamento das 
Câmaras Técnicas Consultivas do CBH-
Baixo Paraíba do Sul; e a Resolução nº 
08/2011, que dispõe sobre o Contra-
to de Gestão firmado entre o INEA e a 
Agência de Bacia (AGEVAP).

 
Apresentação das ações 
desenvolvidas em 2011

A 1ª Reunião Extraordinária do 
Comitê de Bacia da Região Hidrográfi-
ca do Baixo Paraíba do Sul (CBH-Baixo 
Paraíba do Sul) no ano de 2012 foi rea-
lizada no dia 2 de fevereiro, no Espaço 
da Ciência, no Balneário de Atafona, 

CBH-Baixo Paraíba do Sul faz balanço de atividades

Distrito de São João da Barra (RJ), e 
teve a presença de representantes de 
cinco municípios, de organizações pri-
vadas e instituições de ensino das Regiões 
Norte e Noroeste Fluminense.

Durante a reunião, foi apresen-
tado um relatório com as atividades e 
realizações do Comitê no ano de 2011 
e, em seguida, aprovado o calendário 
de reuniões para o ano de 2012. Ou-
tro tema em discussão foi o orçamento 
do Comitê para 2012 e a necessidade 
de identificar os pontos prioritários que 
demandam investimentos na região 
abrangida pelo CBH-Baixo Paraíba do 
Sul.

No encontro houve ainda a 
apresentação de uma proposta para 
a elaboração de um livro sobre a re-
gião como ferramenta de promoção 
da educação ambiental, aprovada em 
plenária por unanimidade. Ao final da 
reunião foi realizada uma explanação 
sobre o Edital do CEIVAP nº 01/2012, 
do qual municípios e instituições po-
dem apresentar projetos para obtenção 
de recursos.
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Reuniões de Diretoria (à esquerda) e Plenárias (à direita) foram algumas das ações desenvolvidas em 2011 pelo CBH-Baixo Paraíba do Sul.



Câmaras Técnicas desenvolvem diversas atividades
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Atividades 
desenvolvidas 
pelas CTs entre os 
anos de 2011 e 2012 
mostram a importância 
da existência desses 
foros de discussão para 
a gestão de recursos 
hídricos da bacia 
hidrográfica.
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As Câmaras Técnicas (CTs), foros 
constituídos pelo Plenário, são de ca-
ráter permanente e têm como principal 
objetivo elaborar estudos e análises e 
estabelecer normas necessárias à plena 
implementação da Política de Gestão de 
Recursos Hídricos, visando colaborar na 
condução dessas atividades desenvolvi-
das pelo Comitê de Bacia Hidrográfica.

No Comitê de Bacia da Região 
Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul 
(CBH-Baixo Paraíba do Sul) existem três 
CTs: Câmara Técnica de Recursos Hídri-
cos e Estruturas Hidráulicas (CTRHEH), 
Câmara Técnica de Defesa Civil (CTDC) 
e Câmara Técnica para Assuntos Legais 
e Institucionais (CTALI). As Câmaras Téc-
nicas do CBH-Baixo Paraíba do Sul são 
muito atuantes e, frequentemente, par-
ticipam e organizam reuniões e eventos 
que contribuem nas decisões a serem 
tomadas pelo Plenário ou pela Diretoria 
Colegiada.

A CTRHEH, por exemplo, entre 
diversas reuniões e encontros, realizou 
nos dias 6 de julho e 11 de agosto de 
2011 duas visitas técnicas aos canais e 
comportas, às margens do rio Paraíba 
do Sul. Os locais visitados e avaliados à 
margem direita do rio foram as compor-
tas do Itereré e do Cacomanga, além 
dos canais Campos-Macaé, de Tocos, 
Coqueiros, Cambaíba I e II, São Ben-
to, Furadinho, das Flechas, do Terminal 
Pesqueiro do Septo, Quitinguta e Bura-
co do Ministro. Na margem esquerda, 
o grupo visitou as comportas do Jacaré, 
do Vigário, do Cataia e Cacimbas. 

Os membros, coordenados pelo 
representante da Associação dos Produ-
tores da Margem Esquerda do Rio Pa-
raíba do Sul (APROMEPS), João Gomes 
de Siqueira, avaliaram nessas visitas o 
estado de cada comporta e quais me-
didas podem ser adotadas em caso de 
problemas. Logo após as visitações, fo-
ram realizadas reuniões para debate e 
elaboração de um relatório para servir 
de base para as discussões referentes às 
comportas que estão em operação nos 
canais da baixada campista.

Já a CTDC, que atua sob a coorde-
nação do Tenente Coronel Douglas Pau-
lich Júnior, da Defesa Civil da Prefeitura 
Municipal de Italva, promoveu reunião 
no dia 19 de abril de 2012, no auditório 
Sarur Dauaire, na Prefeitura Municipal 
de São João da Barra (RJ), para anali-
sar as prioridades, visando estabelecer 
critérios para o melhor desenvolvimento 
das atividades ao longo do ano.

Estiveram presentes representantes 
dos municípios de Campos dos Goyta-
cazes, Italva, Itaperuna, Santo Antônio 
de Pádua e São João da Barra, além 

de membros do Instituto Estadual do 
Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) e da 
Coordenadoria Regional da Defesa Civil 
Estadual no Norte/Noroeste Fluminense 
(REDEC IV). A reunião estabeleceu pon-
tos importantes em relação às definições 
das prioridades da CTDC como, por 
exemplo, o mapeamento da região, o 
Plano de Contingência modelo, a cons-
trução do protocolo de dados hidroló-
gicos e geológicos, o monitoramento 
hidrológico, a busca de apoio para pro-
jetos, assim como a visita ao Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas da Universidade 
de São Paulo (IPT-USP).

Outra relevante definição foi da 
importância e necessidade da presença 
de representantes das Defesas Civis dos 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 
na reunião seguinte, para debater sobre 
a instalação de pluviômetros que au-
xiliem nas ações de prevenção de de-

sastres naturais. A 
próxima reunião 
deverá acontecer 
em Italva, com 
data a ser defini-
da.

A CTALI é 
a Câmara Técni-
ca mais recente, 

instituída no dia 3 de março de 2011 
e coordenada pelo representante da 
Associação Fluminense dos Plantadores 
de Cana (ASFLUCAN), Zenilson Cou-
tinho. Tem como objetivo analisar e 
emitir pareceres técnicos referentes aos 
regulamentos e ações necessárias para 
o funcionamento do CBH-Baixo Paraíba 
do Sul e em seu primeiro ano de atua-
ção editou importantes resoluções apro-
vadas em plenária. Dentre as ações já 
realizadas, destacam-se a revisão do 
Regimento Interno, a discussão e ela-
boração da resolução que normatiza o 
funcionamento das Câmaras Técnicas 
do Comitê e o estabelecimento das di-
retrizes do edital para o processo elei-
toral, realizado em setembro de 2011. 
Em 2012, a CTALI já se reuniu para es-
tabelecer seu calendário de atividades e 
a aprovação da destinação dos recursos 
para o orçamento do Comitê.
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Desde fevereiro de 2012, o Co-
mitê de Bacia da Região Hidrográfica 
do Baixo Paraíba do Sul (CBH-Baixo 
Paraíba do Sul) disponibiliza na Internet 
o site www.cbhbaixoparaiba.org.br, 
trazendo notícias e diversas informações 
sobre tudo o que acontece na região.

O site faz uma apresentação 
do Comitê, com informações sobre 
sua criação, suas funções e sua área 
de atuação, além de explicar o fun-
cionamento do Sistema de Gestão de 
Recursos Hídricos no Estado do Rio de 
Janeiro. Nele também são destacadas 
as ações desenvolvidas pelo Comitê, 
disponibilizadas as atas das reuniões, 
acompanhadas de suas resoluções, 
de forma a mostrar com transparência 
como são conduzidas essas atividades.

Informações sobre a legisla-
ção vigente, tanto na esfera estadu-
al quanto na federal, também estão 

disponíveis para consultas no âmbito 
da gestão de recursos hídricos. O site 
ainda apresenta os principais estudos 
e projetos desenvolvidos ou apoiados 
pelo CBH-Baixo Paraíba do Sul e sua 
agenda de atividades e eventos. Faça 
uma visita e confira!

Site do CBH-Baixo Paraíba do Sul


