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

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 9h00min, na Indústria 2 

Guaraves, na cidade de Guarabira-PB, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Comitê das 3 

Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no ano de 2016. O Sr. Vamberto de Freitas 4 

Rocha (Presidente do CBH-LN) fez a abertura da reunião, saudando a todos e em seguida leu a 5 

pauta a ser tratada: 1. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2. Informes da 6 

Diretoria; 3. Finalização do Planejamento Estratégico Participativo das Ações do CBH-7 

LN; 4. Aprovação da Deliberação CBH-LN Nº 01/2016, referente ao Planejamento 8 

Estratégico Participativo das Ações do CBH-LN; 5. A Etapa de Investimentos dos 9 

Recursos da Cobrança Pelo Uso da Água (Prof. Mirella L. Motta e Costa) e passou a 10 

palavra para a Sra. Mirella Leôncio Motta e Costa (1ª Secretária Geral) que primeiramente 11 

agradeceu a Indústria Guaraves, na pessoa do Sr. Alex, por receber a Reunião do CBH-LN.  12 

Enfatizou que o planejamento estratégico das ações do CBH-LN, apesar de ter sido feito em 13 

um dia, gerou um bom resultado. Em seguida fez a leitura da ata da reunião anterior e 14 

submeteu-a aprovação do plenário, sendo aprovada por todos. Passou para o segundo ponto de 15 

pauta. 2. Informes da Diretoria: a Sra. Mirella Leôncio iniciou explicando sobre a realização 16 

do XVIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que será realizado no período 17 

de 3 a 8 de julho, na cidade de Salvador – BA, e o comitê precisa escolher uma pessoa para 18 

representar o comitê com custeio pela AESA. A AESA informou que não pode custear 19 

membros que são do poder público ou instituições públicas. Em relação a este custeio de 20 

membros, o Fórum Paraibano de Comitês já está discutindo com a AESA, não apenas para ida 21 

ao ENCOB, mas para qualquer evento/reunião de interesse dos Comitês de Bacias 22 

Hidrográficas. Através do Projeto de Assessoramento Jurídico com a UFPB, foi consultado o 23 

Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual sobre essa questão, mas ainda 24 

não se tem uma definição. Ficou definido pelo plenário que seria enviado à AESA um ofício 25 

com a indicação do Sr. Valnir de Meneses Campos (Prefeitura de Solânea) como titular e o Sr. 26 

Marlindo Francelino Gomes (CEDAMS) na suplência. O Sr. Carlos Henrique (Miriri) interviu, 27 

dizendo que esta situação é um retrocesso. Explicou que a participação no CBH é voluntária, 28 

que se sacrifica o tempo pessoal/profissional para participar do comitê e não ter o direito de 29 

participar do encontro nacional é retroceder. A Sra. Mirella Leôncio respondeu que o Fórum 30 

Estadual de Comitês já está discutindo esse impasse, mas infelizmente não será possível para 31 

esse ENCOB. A Sra. Mirella alertou que essa situação precisa ser resolvida, uma vez que os 32 

usuários já estão pagando a cobrança e esses recursos poderiam ser utilizados para custeio de 33 

membros. A Sra. Maraci (AESA) colocou que os representantes não vão ser financiados com 34 

recursos da cobrança, mas sim do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH), mas já levou 35 

essa discussão para Diretoria da AESA. O Sr. Carlos Henrique questionou se a questão da 36 

revisão do decreto da cobrança estava contemplada no Planejamento Estratégico do CBH-LN, 37 

uma vez que a empresa que ele trabalha está sendo prejudicada, porque não está sendo dado o 38 

devido desconto. A Sra. Mirella Leôncio disse que ia falar sobre isso na apresentação do 39 

planejamento. Ao tratar do segundo e último informe, a Sra. Mirella informou que é um projeto 40 
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de extensão do curso de direito da UFPB orientado pelo Professor Alcides, que também é 41 

Promotor do Ministério Público Estadual, além de 2 alunos bolsistas e a Sra. Adriana Freitas 42 

(membra do CBH-LN representante da ABRH). O comitê foi inserido como entidade parceira e 43 

o objetivo desse projeto é fornecer ao comitê do Litoral Norte uma consultoria jurídica.  Já 44 

estão sendo analisadas as legislações que envolvem a cobrança para buscar dirimir todos os 45 

impasses identificados nessas legislações. Os membros que tiverem alguma dúvida em relação 46 

às legislações correlatas a recursos hídricos e meio ambiente podem mandar para diretoria que 47 

será encaminhado para os membros do projeto. Passou para o terceiro ponto de pauta. 3. 48 

Finalização do Planejamento Estratégico Participativo das Ações do CBH-LN: A Sra. 49 

Mirella informou que foi enviado toda a documentação desta reunião para o e-mail dos 50 

membros, inclusive a planilha que foi consolidada pela Câmara Técnica de Planejamento do 51 

Comitê, mas a comissão chegou ao entendimento que para concluir precisava colocar os 52 

parceiros e para contemplar a participação de todos os membros ficou definido que seria feito 53 

nesta reunião a finalização do Planejamento Estratégico. Explicou que, à medida que fosse 54 

feita a apresentação seriam preenchidos os parceiros para cada atividade. Passou para o quarto 55 

ponto de pauta. 4. Aprovação da Deliberação CBH-LN Nº 01/2016, Referente Ao 56 

Planejamento Estratégico Participativo das Ações do CBH-LN: a Sra. Maria Adriana 57 

(ABRH) fez a leitura da Deliberação e do parecer do Planejamento Estratégico e Participativo 58 

das Ações do CBH-LN da Câmara Técnica. Em seguida a Sra. Mirella Leôncio (Secretária 59 

Geral do CBH-LN) submeteu a Deliberação CBH-LN nº. 01/2016 para aprovação do plenário, 60 

sendo aprovada por todos os membros presentes. Ainda informou que devido ao horário já 61 

avançado não seria possível à explanação do quinto item de pauta, ficando para a próxima 62 

reunião e por fim, solicitou que os membros que iriam participar da visita às instalações da 63 

Indústria Guaraves permanecessem na sala. Eu, Mirella Leôncio Motta e Costa, Secretária 64 

Geral desta Plenária, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada será assinada por 65 

mim e acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 66 

 67 

Mirella Leôncio Motta e Costa 68 

 69 
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