
 

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE 

DO ESTADO DA PARAÍBA 

CBH-LITORAL NORTE 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 

DO LITORAL NORTE - CBH-LN - ANO DE 2014 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quartoze, às 9h00min, na 

Câmara Municipal de Vereadores de Sapé-PB, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte-CBH-LN no ano de 2014. O Sr. 

Vamberto de Freitas Rocha (Presidente do CBH-LN), fez a abertura da reunião lendo a 

pauta a ser tratada: 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 - Informes da 

diretoria; 3 - Sessão Técnica: a) Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Sapé com 

ênfase na Estação de Tratamento de Efluentes localizada próxima ao Açude São Salvador 

(Técnico da CAGEPA); b) Progestão e suas implicações na bacias que compõem o CBH-

LN (Lovania Werlang – AESA); 4 - Formação da Câmara Técnica para elaboração dos 

Termos de Referência (bacias dos rios Miriri e Camaratuba); 5 - Leitura e aprovação dos 

requerimentos; 6 - Palavra facultada. Inicialmente foi feita a leitura da ata da reunião 

anterior que necessitou de complementação de falas do Sr. Carlos Henrique e da Sra 

(Usina Miriri) Franciléia Lobo (ICMBio). Em seguida, a diretoria leu alguns informes 

acerca do acompanhamento dos ofícios e ações da Diretoria do CBH-LN. Foi iniciada a 

apresentação do Sr. Adário Nóbrega, técnico da CAGEPA, que fez uma um breve histórico 

sobre a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Sapé, sistema esse que foi implantado 

no ano de 1970, e constatou-se que, por ser muito antigo tem várias falhas. O Sr. Marlindo 

(CEDAMS) pediu a palavra para informar que a ETE afeta diretamente três bairros, 

fazendo com que a água que atende a população se torne imprópria para consumo humano 

(água das cacimbas), o mesmo trouxe a representante do bairro Terra Nova, um dos bairros 

mais afetados com o problema, no qual a Sra. Neuma Maria ratificou o seguinte: “O pior 

problema que temos é a „fedentina‟ que atinge todo o território do bairro e o sitio vizinho, 

a presença de insetos trazendo doenças que afetam as crianças. Tem dias que na hora do 

almoço fica impossível almoçar, não só devido ao esgoto da nossa cidade, também, os 

carros limpa fossas chegam na hora do almoço já reclamamos, mas até o momento a 

situação persiste. No inicio o esgoto era tratado, mas agora não é mais e com isso a 

população na área está sendo prejudicada. O nosso bairro não tem esgoto, é fossa, que 

está contaminando a nossa água, meu filho ficou doente por conta disso”. O Sr. Carlos 

Henrique enfatizou que os problemas relacionados ao mau cheiro e aos mosquitos se 

devem por conta da má operação da lagoa. O técnico da CAGEPA afirmou que o problema 

se dá pela superlotação da ETE. Diante disto foi sugerido pelos membros do comitê um 

pedido de soluções à CAGEPA, que por meio do seu técnico assegura que está fazendo um 

projeto para a destinação correta do efluente, porém o que impede é a falta de recursos 

financeiros, mas que a entrega está prevista para ser concluída em 18 meses. O Sr. Adário 

garante também que irá levar um grupo de inspeção para o tratamento de água e esgoto no 

bairro de Terra Nova visando à mitigação dos problemas apresentados pela representante 



do bairro. Os itens 3 e 4 não foram realizados pois a Sra. Lovania Werlang (representante 

da AESA) não pôde comparecer, todavia a Sra. Ana Cristina explicou superficialmente de 

que se trata o Progestão. Em seguida a Sra. Mirella Motta (Secretária Geral) enfatizou a 

importância da criação destes Termos de Referência (TDR) e sugeriu alguns nomes de 

membros para a formação das câmaras técnicas. Ficou acertado que a apresentação da Sra. 

Lovânia Werlang ficará para a próxima reunião, bem como a definição dos nomes e prazos 

de conclusão dos TDRs. No item 6, foram lidos e aprovados dois requerimentos. Por fim 

foram citados alguns informes sobre a semana da água e a importância e envolvimento do 

comitê nestas ações. Findadas as discussões, o Presidente do CBH-LN deu por encerrada a 

reunião. Eu, Mirella Leôncio Motta e Costa, secretária geral desta plenária, lavro a 

presente ata, que vai por mim assinada e acompanhada da lista com as assinaturas dos 

presentes.  

 



 



 



 



 


