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 4 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às 10h00min, noAuditório 5 

da UFPB, Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, Mamanguape-PB, realizou-se a 6 

1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte - CBH-LN, 7 

no ano de 2014. Com a seguinte pauta a ser tratada: Apresentação e votação da revisão do 8 

Regimento Interno.A Sra. Mirella Motta (Secretária geral do CBH-LN) começou a leitura 9 

do regimento, tendo em vista que as alterações foram colocadas em comparaçãoao antigo 10 

regimento o que facilitou sua leitura. Primeiro foi proposta a mudança do antigo texto 11 

visando a adequação da redação colocando o local e o estadoonde o comitê está inserido. 12 

Nas resoluções e nas finalidades não houve qualquer alteração. Já nas competências, as 13 

alterações condensam as disposiçõesprevistas em alguns incisos; inseriu-se um inciso 14 

(XXI) e o Parágrafo Único (com a função de facilitar a compreensão do leitor). O Sr. 15 

Carlos Henrique pede a palavra e afirma não concordar com o termo “aprovar”, pois em 16 

seu ponto de vista, a reprovação não fazia parte da interpretação e caberia ao comitê 17 

somente aprovar, depois de exposta sua opinião.A Sra. Mirella informou que entrou em 18 

contato com um advogado, este afirmou que o termo reprovação estaria implícito no verbo 19 

aprovar cabendo assim também a reprovação. A Sra. Ana Cristina pede a palavra e 20 

esclarece que o texto foi escrito de acordo com a lei federal e estadual e que o termo 21 

aprovar também está implícitoareprovação. Não havendo consenso, a proposta foi colocada 22 

em votação, na qual 17 pessoas concordaram atingindo maioria absoluta e assim o termo 23 

foi aprovado. No capítulo IV que expõe sobre a composição do CBH-LN foi sugerido a 24 

inserção de parágrafos complementares com a função de esclarecer a forma de indicação 25 

do representante de instituições no CBH,como também a alteração do mandato dos 26 

membros (§ 11), a extensão do mandato também ocorrerá para o mandato atual para que a 27 

AESA tenha tempo hábil para a criação de uma nova eleição, desta forma poderá haver 28 

reeleição, ou seja, para continuar será necessário passar por um novo processo de 29 

eleição.No capítulo V foi alterado os dispositivos como tempo de mandato, quórum de 30 

reuniões (foi retirado o termo “a cada três meses”, devido a dificuldade de realização de 31 

reuniões nos meses de janeiro e dezembro, o que resulta em apenas 10 meses para 32 

realização das 4 reuniões ordinárias, em média a cada 2 meses; redação de atas,estas que 33 

serão colocadas na internet visando a difusão de conhecimento servindo de utilidade para 34 

pesquisas acadêmicas por exemplo, também foi acrescentado o 2º Secretário Geral 35 

permitindo uma maior agilidade às ações do comitê. Dando continuidade, no capítulo VI, 36 

foi inserido o Parágrafo Único com a função de facilitar a compreensão do leitor. 37 

Acrescenta a forma como o desempenho do mandato de membro será declarado serviço 38 



público relevante, servindo de incentivo para a permanência como também a entrada de 39 

novos membros. Finalmente, no capítulo VIII que trata das disposições finais e transitórias, 40 

foi alterado os procedimentos para alteração de regimento interno e insere dispositivos 41 

sobre os processos eleitorais. O processo de desligamento não foi alterado permanecendo 42 

da mesma forma. Assim tendo feito a leitura de todo regimento e de suas alterações, o 43 

novo Regimento Interno do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte foi aprovado 44 

por todos os membros presentes.Não havendo nenhum assunto ou questionamento a ser 45 

tratado eu, Mirella Leôncio Motta e Costa, Secretária Geral desta plenária,lavro a presente 46 

ata, que vai por mim assinada e acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 47 
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Mirella Leôncio Motta e Costa 50 

Secretária Geral do CBH-LN 51 
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