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        COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA – CBH-PB      1 
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS 8 

DO RIO PARAIBA – CBH – PB DO ANO DE 2017 9 

 10 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 9h00min, no Auditório do SENGE, 11 

Campina Grande-PB realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do 12 

Rio Paraíba - CBH-PB do ano de 2017, com as presenças dos membros abaixo assinados, o Sr. 13 

Ulysmar Curvelo Cavalcanti, Presidente do CBH-PB, fez a abertura da reunião lendo a pauta a ser 14 

tratada: 1) Abertura; 2) Informes da Diretoria do CBH-PB; 3)Planejamento para reuniões do 15 

ano de 2017; 4) Apresentação do parecer do Sr. Cláudio Brandão sobre o Plano de Aplicação 16 

dos Recursos da Cobrança; 5) Proposta de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da 17 

água bruta (Sra Maria Betânia – Gerente Executiva de Cobrança da AESA); 6) Discussão e 18 

deliberação sobre a proposta de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água bruta 19 

apresentada; 7) Palavra facultada; 8) Encerramento. Passou-se para o segundo ponto de pauta. 20 

2) Informes da Diretoria do CBH-PB: O Sr. Ulysmar Curvelo informou que foram enviados 21 

ofícios para todas as prefeituras membros deste comitê solicitando confirmação da representação do 22 

membro atual ou substituição, até o momento só recebemos resposta das Prefeituras de Boqueirão e 23 

Barra de São Miguel. Passou para o terceiro ponto da pauta. 3) Planejamento para reuniões do 24 

ano 2017: Ficou definido pelo plenário que n dia 06.04.2017 será realizada a 1ª Reunião Ordinária, 25 

tendo como pauta a apresentação sobre a Transposição do Rio São Francisco e no dia 19.10.2017 26 

será realizada a 2ª Reunião Ordinária com pauta a definir posteriormente. 4) Apresentação do 27 

parecer do Sr. Cláudio Brandão sobre o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança: O Sr. 28 

Cláudio Brandão (Prefeitura de Campina Grande)apresentou seu parecer favoravel a proposta de 29 

aplicação dos recursos da cobrança, apenas com uma sugestão na mudança da porcentagem, tirando 30 

10% do Programa Elaboração do Termo de Referência para o Plano de Bacia e colcando para o 31 

Programa de Educação Ambiental que ficaria com 35%. Passou para o quinto item da pauta. 5. 32 

Proposta de Aplicação dos recursos da Cobrança pelo uso da Água Bruta: A Sra. Maria 33 

Betânia (Gerente Executiva de Cobrança da AESA) explicou que foi iniciado na reunião anterior, 34 

mas o Sr. Cláudio Brandão pediu vistas para analisar a proposta e continuou a apresentação 35 

explicando como se deu o processo da elaboração da proposta do plano de aplicação da cobrança, 36 
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que foi elaborado em parceria com as diretorias dos três comitês, passamos para a diretoria da 37 

AESA, para então ser apresentada aos comitês, e começou a apresentar programa por programa e o 38 

valor destinado a cada um. Ainda acrescentou que o plano de aplicação da cobrança foi elaborado a 39 

partir do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do decreto da cobrança. .Passou para o sexto ponto 40 

da pauta. 6) Discussão e deliberação sobre a proposta de aplicação dos recursos da cobrança 41 

pelo uso da água bruta apresentada: o Sr. Ulysmar Curvelo colocou a proposta do plano de 42 

aplicação dos recursos da cobrança em votação, foi aprovado com as seguintes alterações: alterado a 43 

redação do Programa de Fiscalização que ficou com a seguinte redação: sistema de fiscalização do 44 

uso de água e reduziu a porcentagem para 5%, também foi alterada para 10% a atividade de 45 

implantaçao e manutenção de Cadastro dos Usuários de Água, o Sr. Ricardo Pedrosa (UFCG) 46 

sugeriu que a sistemática para o comitê acompanhar a aplicação dos recurso da cobrança sejam em 47 

todas as reuniões ordinárias do comitê, sendo aceito pelo plenário. A Sra. Maria Betânia finalizou 48 

sua apresentação informando que vai encaminhar a plano de aplicação dos recursos da cobrança 49 

pelo uso da água bruta apravado com as devidas alterações para a Diretoria da AESA. Passou para o 50 

oitavo item da pauta. 8) Palavra facultda: a Sra.Célia colocou a importância de ser feita educação 51 

ambiental em paralelo com ações de recuperação dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba que 52 

tem problemas seríssimos. O Sr. Aristarco e o Sr. Ricardo colocaram a preocupação do comitê não 53 

ter sido o protganista nas discussões sobre a questão da crise hídirca da cidade de Campina Grande e 54 

do não conhecimento pela população da existência e papel do comitê. O Sr. José Ivanildo colocou 55 

que não é uma questão isolada da Paraíba, mas de muitos outros comites, acrescentou que participou 56 

do Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas e que quando falava na cidade do evento 57 

sobre o ENCOB a população também não tinha conhecimento sobre o que é um comitê. O 58 

Sr.Ulysmar Curvelo colocou que existe o Fórum dos três comitês estaduais justamente para discutir 59 

essas questões mais macro, como fortalecimento dos comitês, comunicação e o fórum está sempre 60 

cobrando da Agência de Gestão das Águas – AESA. O Sr. Kristeny sugeriu que fossem feitas 61 

reuniões itinerantes nos municípios da bacia, o Sr. Ulysmar Curvelo disse do desejo da diretoria do 62 

comitê em fazer reuniões itinerantes, mas toda vez esbarra na questão do deslocamento dos 63 

membros para as reuniões. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, eu, Sra. Maraci de 64 

Sousa, Secretaria Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e 65 

demais presentes.  66 
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