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Ata da 1ª Reunião Ordinária do CBH-LN no ano de 2016 2 

Aos trinta dias mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 9h00min, na sala 8 da Escola 3 

Técnica Estadual do Vale do Mamanguape, na cidade de Mamanguape-PB, realizou-se a 1ª 4 

Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no ano de 5 

2016. O Sr. Vamberto de Freitas Rocha (Presidente do CBH-LN) fez a abertura da reunião, 6 

saudando a todos e em seguida leu a pauta a ser tratada: 1. Leitura e aprovação da ata; 2. 7 

Planejamento Estratégico Participativo das Ações do CBH-LN e passou a palavra para a 8 

Sra. Mirella Leôncio Motta e Costa (1ª Secretária Geral) que fez a leitura da ata da reunião 9 

anterior e submeteu-a aprovação do plenário. O Sr. Carlos Henrique fez algumas ponderações 10 

em relação à forma de redação do texto da ata que estava informal e que seria necessário usar 11 

textos mais formais, típicos de atas. A Sra. Mirella rebateu que, como as reuniões são gravadas, 12 

a equipe da AESA faz praticamente uma transcrição das falas, mas que tomará mais cuidado 13 

para reescrever o que se passou na reunião de maneira mais formal. A referida ata foi aprovada 14 

com algumas retificações. O Sr. Carlos Henrique pediu a palavra para fazer uma intervenção 15 

sobre a cobrança pelo uso da água. Afirmou que a maioria dos membros dessa gestão não 16 

participaram do inicio da discussão sobre cobrança de água bruta e no momento que foi 17 

discutida no comitê, no ano de 2008 foi homologado pelo comitê uma deliberação sobre a 18 

cobrança pelo uso da água bruta e foram discutidas isenções de pagamento para pequenos 19 

usuários de água. Na época os usuários não foram a favor de que tivesse isenções para ninguém 20 

e que todos deveriam pagar proporcional a vazão utilizada. Entretanto foi decido naquele 21 

momento alguns limites de isenções que constam no decreto de cobrança pelo uso da água 22 

bruta. A Sra. Mirella respondeu que percebe que houve um crescimento e amadurecimento do 23 

CBH-LN em relação aos instrumentos de gestão. Ainda colocou que tem ouvido depoimentos 24 

– não só deste comitê – mas de outros que todos os usuários deveriam pagar pelo uso da água. 25 

Afirmou que, quando o comitê for fazer revisão do decreto, que inclusive já poderia estar 26 

acontecendo, essas questões vão ser colocadas, e que provavelmente a proposta será diminuir o 27 

limite de isenção. Dando continuidade, a Sra. Mirella fez uma apresentação explicando o 28 

objetivo da oficina de planejamento estratégico que é facilitar o conhecimento entre os 29 

membros do comitê e promover a integração e identificar os principais desafios e definir um 30 

planejamento e um programa para as ações prioritárias para o CBH-LN nesta gestão. Lembrou 31 

que algumas ações irão perpassar a gestão atual, mas que é necessário focar no que os 32 

membros dessa gestão podem fazer. A Sra. Mirella explicou que a convidou a Sra. Maria de 33 

Lourdes Sousa para mediar o Planejamento Estratégico do CBH-LN, pois é uma pessoa 34 

técnica, que entende do processo de gestão de recursos hídricos, bem como tem experiência em 35 

planejamentos estratégicos com comissões gestoras e comitês de bacia. Passou para o segundo 36 

ponto de pauta: 2. Planejamento Estratégico Participativo das Ações do CBH-LN. A Sra. 37 

Maria de Lourdes expôs para os participantes, que já teve a oportunidade de participar de 38 

outras oficinas como estas e também que já mediou algumas. Em seguida explicou a 39 

metodologia da oficina e distribuiu tarjetas para todos os presentes para a etapa de apresentação 40 
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dos presentes na oficina. Terminada a apresentação dos participantes, os mesmos foram 41 

divididos em três grupos para que fosse iniciada a etapa de brainstorming (tempestade de 42 

ideias). As 12h, os participantes foram dispensados para o almoço e retornaram as 13h30min 43 

para a segunda etapa da oficina: definição de ações concretas para cada item priorizado. 44 

Finalizada esta etapa, a Sra. Maria de Lourdes fez uma rápida avaliação da oficina e do 45 

método utilizado. Os participantes afirmaram de modo geral que foi um dia bem proveitoso e 46 

que a elaboração deste Planejamento Estratégico Participativo das Ações do CBH-LN é uma 47 

semente que foi plantada hoje, e que certamente veremos os frutos. A Sra. Mirella concluiu 48 

dizendo que será elaborado um relatório detalhado da oficina e que será encaminhado para a 49 

CTPI para ajustes e consolidação. Provavelmente, na próxima reunião do CBH-LN, o relatório 50 

será apresentado para aprovação. As 16h30min, o Sr. Vamberto de Freitas deu por encerrada a 51 

reunião, agradecendo presença de todos. Eu, Mirella Leôncio Motta e Costa, Secretária Geral 52 

desta Plenária, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada será assinada por mim e 53 

acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 54 

 55 

Mirella Leôncio Motta e Costa 56 
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