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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO 8 

RIO PARAIBA – CBH – PB DO ANO DE 2016 9 

 10 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de 2016, às 9h00min, no Auditório do SENGE, 11 

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

Paraíba - CBH-PB do ano de 2016, com as presenças dos membros abaixo assinados, o Sr Ulysmar 13 

Curvelo Cavalcanti, Presidente do CBH-PB, fez a abertura da reunião lendo a pauta a ser tratada: 1) 14 

Abertura; 2) Informes da Diretoria do CBH-PB; 3)Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária; 4) 15 

Apresentação sobre a situação hidrica do Açude Epitacio Pessoa com tambem a questão de 16 

racionamento e quais ações futuras frente a escassez hidrica (Agência Nacional de Águas – ANA); 17 

5) Apresentação da metodologia e calendario sobre a formação da Comissão Gestora do Açude 18 

Epitacio Pessoa Sra. Maria de Lourdes – membro da comissão de implantação); 6) Palavra 19 

facultada; 7) Encerramento. Passou-se para o segundo ponto de pauta. 2) Informes da Diretoria do 20 

CBH-PB: O Sr. Ulysmar Curvelo falou sobre o XVIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias 21 

Hidrograficas – XVIII – ENCOB que sera realizado no periodo de 03 a 08 de julho do ano em curso, 22 

na cidade de Salvador/BA e explicou que a Agencia Executiva de Gestão das Aguas - AESA todos 23 

os anos custeia a participação de um representante de cada comite estadual, desde que seja 24 

sociedade civil e usuarios de agua, e em seguinda perguntou quem tinha interesse e disponibilidade 25 

em representar o CBH-PB no encontro, o sendo escolhido o Sr. Jose Ivanildo, representante do 26 

segmento usuários e passou-se para terceiro item da pauta. 3) Aprovação da Ata da segunda reunião 27 

ordinaria de 2015, sendo aprovada por todos. Dando continuidade a reunião o Sr. Ulysmar como a 28 

apresentação não constava na pauta perguntou ao plenario se o Sr Flaviano Fernandes Ferreira - 29 

Meteorologista da AESA poderia apresentar a previsão climatológica para o próximo trimestre, 30 

sendo aceito pelo plenário, o Sr. Flaviano iniciou sua fala apresentando o mapa da rede 31 

pluviométrica do Estado da Paraíba, os regimes de chuvas, a precipitação acumulada e o desvio 32 

acumulado nos períodos de janeiro a maio e a previsão para o trimestre de junho a agosto e abaixo 33 

da faixa normal e encerrou sua apresentação agradecendo o convite do comitê e se colocou para 34 

qualquer esclarecimentos sobre o assunto. Dando continuidade a pauta passou-se para o quarto 35 

ponto da pauta. 4) ) Apresentação sobre a situação hídrica do Açude Epitacio Pessoa com tambem a 36 
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questão de racionamento e quais ações futuras frente a escassez hidrica (Agência Nacional de Águas 37 

– ANA): o Sr. Rodrigo Flecha iniciou sua apresentação falando sobre os aspectos quantitativos do 38 

açude Epitacio Pessoa que em 07.06.2016 estava com 50 hm³, passou um panorama historico  do 39 

açude do periodo de 2011 a 2016; no mes de março do ano de 2011 o açude sangrou, no mes de 40 

julho de 2014 a irrigação foi suspensa e em 2015 foi publicada uma resolução ANA, AESA ate o 41 

mes de outubro o volume que a Cagepa estava autorizada a captar era de 881 l/s e a partir do mes de 42 

novembro de 2015 ate hoje a Cagepa pode captar ate 650 l/s. Ainda frisou a importancia da 43 

qualidade da agua, na operação da captação de agua para abastecimento em volumes extremamente 44 

baixos, o monitoramente tem que ser frequente para saber se a agua ainda esta em qualidade para 45 

consumo humano, sobretudo levando em consideração a possibilidade da presença de 46 

cianobacterias. Ainda informou que o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias do 47 

Nordeste Setentrional Eixo Leste, está 86% concluido desde de abril de 2016 e com a previsão de 48 

conclusão para o primeiro trimestre de 2017. E para finalizar sua apresentação colocou algumas 49 

sugestões como: continuidade das ações de combate ao desperdicio de agua pela Cagepa, 50 

fiscalização continuada, formar comissão de açudes, implantar cobrança pelo uso da agua, dentre 51 

outras, o Sr. Rodrigo Flecha agradeceu o convite do comite. Passou-se para o quinto ponto da pauta. 52 

5) Aprsentação da metodologia e calendario sobre a formação da Comissão Gestora do Açude 53 

Epitacio Pessoa Sra. Maria de Lourdes – membro da comissão de implantação): A Sra. Maria de 54 

Lourdes iniciou sua apresentação explicando que já existe um diagnostico realizado pelo DNOCS. 55 

Então o comite não vai partir do zero, só precisa atualizar o diagnostico e continuou apresentando a 56 

metodologia das  oficinas para atualizações do diagnostico e o calendario a diretoria vai definir junto 57 

a AESA. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, eu, Sra. Elma Maria de Araújo 58 

Pimentel, Secretaria Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada 59 

e demais presentes.  60 



Av. Ministro José Américo de Almeida, s/n, Anexo DER, Bairro Torre 

João Pessoa-PB, CEP 58040-300 

 

 61 

 62 



Av. Ministro José Américo de Almeida, s/n, Anexo DER, Bairro Torre 

João Pessoa-PB, CEP 58040-300 

 

 63 

 64 



Av. Ministro José Américo de Almeida, s/n, Anexo DER, Bairro Torre 

João Pessoa-PB, CEP 58040-300 

 

 65 

 66 



Av. Ministro José Américo de Almeida, s/n, Anexo DER, Bairro Torre 

João Pessoa-PB, CEP 58040-300 

 

 67 


