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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA 

 

 

As nove horas e trinta e quatro minutos do dia 21 de outubro de 2009, no auditório do 

MISA - Museu Interativo do Semi-árido no Campus da  Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, localizado na cidade de Campina Grande-PB, o Sr. Daniel 

Duarte Pereira (Presidente do CBH-PB) deu início à Reunião do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba, verificando que havia quorum para que se instalasse a 

reunião. O Sr. Isnaldo pediu a palavra para informar sobre a inauguração da Unidade 

Demonstrativa do Programa Água Doce que acontecerá na cidade de Amparo-PB no 

dia 22/10/2009. O Sr. Daniel agradeceu a presença de todos e constatou a presença do 

Sr. Ulysmar (vice-presidente do CBH-PB) e falou da ausência justificada da Sra. 

Lourdes (secretária do CBH-PB). O Sr. Daniel explicou a pauta e iniciou o ponto de 

pauta do processo eleitoral. O Sr. Claudionor pediu a palavra colocando o seu ponto de 

vista que os membros não poderiam ser reconduzidos e sim deveria ser convocado novo 

processo eleitoral. O Sr. Alex pediu a palavra informando que o tema foi levado à ANA 

– Agência Nacional de Águas e que a mesma informou que é legal o processo de 

recondução. O Sr. Claudionor pediu novamente a palavra insistindo que a questão da 

recondução não é legal. O Sr. Valber pediu a verificação no regimento interno do 

comitê na questão da recondução. Foi colocado em exposição o regimento do CBH-PB 

para análise do plenário. O Sr. Augusto (IFPB) colocou para o plenário a dificuldade 

que seria deflagrar um novo processo eleitoral. O Sr. Alex explicou da dificuldade em 

reunir os membros do CBH-PB, inclusive informou que cedeu carros da AESA para o 

deslocamento destes. O Sr. Valber pediu a palavra para tirar uma dúvida regimental a 

respeito da composição do CBH-PB no segmento poder público. O Sr. Claudionor 

explicou a dúvida do Sr. Valber. A Sra. Márcia pediu a palavra informando que não 

gostaria de reconduzir os membros, mas por uma questão de princípios, no entanto, 

explanou que é necessário analisar a situação atual, da falta de recursos do órgão gestor. 

O Sr. Daniel pediu a palavra para informar que nunca foi questionado, de forma oficial, 

sobre o PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco. Foi questionado por um 

membro qual seria o encaminhamento final desta reunião. Então, o Sr. Daniel 

reexplicou toda a situação. O Sr. Claudionor propôs que a AESA fizesse uma chamada 

pública com todos os segmentos que fazem parte da bacia, e que nessa reunião fosse 

criada uma comissão para diminuir o número de membros do comitê, e em seguida 

deflagrar o processo eleitoral. O Sr. Alex colocou a sua proposta que seria a recondução 

dos membros do comitê. Foi colocado em votação as duas propostas. A proposta do Sr. 

Claudionor teve 7 votos. A proposta do Sr. Alex teve 16 votos. Ficou decidido então 

que haveria recondução. Foram reconduzidos: o Sr. Daniel Duarte Pereira como 

Presidente, o Sr. Ulysmar Curvelo como Vice-Presidente e a Sra. Maria de Lourdes 

Barbosa de Sousa como Secretária do CBH-PB. Declaração de voto do Sr. Robie 

(EMATER): entende a dificuldade de arcar com os recursos financeiros de um processo 

eleitoral, porém lembra que poderia haver alguma contestação posterior. Declaração de 

voto da Sra. Socorro Sobrinha (E. E. Prof. Antonio Oliveira): ratificou a segurança da 

proposta do Sr. Claudionor. Posteriormente, foi colocado para discussão o período de 

recondução. O Sr. Robie (EMATER) colocou a proposta de recondução por 1 ano e que 

seja deflagrado processo eleitoral até junho de 2010. O Sr. Alex informou que a 

cobrança pelo uso da água bruta já foi aprovada no âmbito do CERH, faltando apenas o 

decreto do Sr. Governador do Estado da Paraíba. O Sr. Daniel informou ao plenário que 

esteve nesta reunião do CERH. O Sr. Valber pediu a palavra e propôs que após 
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reconduzidos os membros, o regimento deveria ser trabalhado na sua reestruturação. O 

Sr. Wellington propôs a recondução por 2 anos uma vez que os recursos certamente 

existirão neste período de tempo. O Sr. Petrucio propôs a recondução por 1 ano, 

atrelada à arrecadação de recursos para processo eleitoral. A Sr. Márcia pediu um 

esclarecimento sobre o período de recondução, se seria a partir de junho de 2009. Ficou 

decidido, por consenso, que seria a partir de junho de 2009. As 3 (três) propostas foram 

colocadas em votação, totalizando: 2 votos para a proposta de 1 ano, 11 votos para a 

proposta de 2 anos e 6 votos para a proposta de 1 ano atrelada à arrecadação de 

recursos. Foi verificada 1 abstenção. Declaração de voto da Sra. Maria Rute de Sousa 

(EMEPA): vota na proposta de 2 anos, e não de 1 ano, por causa das eleições eleitorais 

de 2010. Ficando então decidido pelos membros do comitê que a diretoria seria 

reconduzida por um período de 2 anos. A Sra. Márcia pediu a palavra para informar ao 

comitê sobre o Projeto ASUB-PB que tem área de atuação da Bacia do Rio Paraíba. A 

Sra. Lovania também informou dos projetos de educação ambiental e recuperação das 

matas ciliares e nascentes e convidou o comitê a participar. Foi também colocado em 

votação a recondução da diretoria, o que foi aceito por unanimidade pelo plenário. Foi 

formada uma comissão para revisão do regimento interno: Mirella (AESA), Márcia 

(UFCG), Augusto (IFPB), Antonio Carlos (PATAC), com objetivo de entregar uma 

primeira versão em março de 2010. Ficou decidido a data da próxima reunião para o dia 

11/12/2009, as 9h. O Sr. Daniel agradeceu a presença de todos e do apoio irrestrito da 

AESA para conseguir o quorum desta reunião. Esta ATA foi lavrada e assinada por 

mim, Mirella Leôncio Motta e Costa, a qual segue com a lista de presença dos 

participantes ANEXA.  
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Presença reunião de Recondução 
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