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Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2007 

 

 

Aos 20 dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, às 08 horas e 30 
minutos, no Auditório do Museu Interativo do Semi-Árido, Campus da UFCG, 
em Campina Grande - PB foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do CBH-
PB. A abertura foi feita pelo Presidente do CBH-PB, Sr. Daniel Duarte Pereira, 
que agradeceu a presença dos presentes, leu a ata da reunião anterior e 
apresentou a pauta a ser seguida. Passou aos informes, destacando dois 
assuntos: 1) eleição do (a) novo (a) secretário (a) do Comitê, em face de 
desistência do anterior; 2) continuidade da discussão da proposta de cobrança 
de água bruta com base em parecer emitido pela Comissão estabelecida pelo 
CBH-PB. O Sr. Daniel Duarte Pereira apresentou o nome da Sra. Maria de 
Lourdes Barbosa de Sousa, representante do DNOCS, como candidata ao 
cargo e abriu inscrição para os demais membros. Não houve outras inscrições 
e, colocado em votação, a Sra. Maria de Lourdes Barbosa de Sousa foi eleita 
por unanimidade. Em seguida, o Sr. Gabriele Giacomelli, representante da 
Associação Centro Rural de Formação – AssCRF, informou que caminhões, 
ônibus, inclusive de prefeituras, motos, têm sido lavados no Rio Paraíba em 
frente a Praça dos Três Poderes na cidade de Cruz do Espírito Santo - PB e 
solicitou ao CBH-PB providências no sentido de acabar com esta ação 
poluidora. O Presidente do CBH-PB, falou que o Ministério Público - MP era o 
Órgão mais indicado para se levar essa denúncia. O Sr. Laudízio Diniz, da 
AESA-PB, ponderou que atos de agressão aos recursos naturais na Bacia 
Hidrográfica devem ser primeiro tratados no âmbito do Comitê. Foi lembrado 
por membros da Plenária que o Comitê é um ente novo no Sistema de Gestão 
Hídrica do Estado, diferentemente de órgãos ambientais e o próprio Ministério 
Público, e que seria importante convidar este último para participar das 
reuniões do CBH – PB. Este aspecto foi ratificado pelo Sr. Claudionor Vital, do 
CENTRAC, que ressaltou o CBH-PB como o local onde os problemas que 
afetam a bacia devem ser tratados, de modo a resolver os conflitos de forma 
negociada, e só quando extrapolar os seus limites deve-se buscar outras 
instâncias. Disse ainda, que se procure fazer encaminhamentos para resolver a 
questão colocada, que se faça reunião local, onde os implicados compareçam 
para que se encontre a solução. O Sr. Milton Mafra, da CDRM, argumentou 
que o Ministério Público deve ser o último a ser chamado, não antes de ser 
formado um consenso com os poluidores. Foi informado que Acauã e Serra 
Branca também estão passando por problemas semelhantes. O Sr. Laudízio 
Diniz, da AESA-PB, propôs que o CBH-PB enviasse ofício a SUDEMA e a 
AESA para que tomem providências. Disse ainda que o Comitê devesse 
marcar reunião com os envolvidos no caso da poluição do rio Paraíba e que a 
AESA apresentasse palestras sobre o uso racional de recursos hídricos e do 
meio ambiente. Após essa discussão, o Sr. Daniel Duarte teve que se ausentar 
da reunião e passou a direção da reunião ao Vice-Presidente do CBH-PB, Sr. 
Ulysmar Curvelo. Logo após, o Sr. Ulysmar Curvelo, convidou o Sr. Claudionor 
Vital, do CENTRAC, Membro da Comissão instituída pelo CBH-PB para 
analisar a proposta de alteração na legislação estadual de recursos hídricos e 
também do Decreto de cobrança pelo uso de água bruta, encaminhada pela 
AESA. O Sr. Claudionor Vital fez uma breve explanação sobre a proposta de 
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mudança na legislação estadual de recursos hídricos, colocando que a 
cobrança somente seria instituída quando houvesse ajuste na Lei, conforme 
entendimento da Comissão. Ele informou que a lei estadual precisava ser 
alterada para harmonizá-la com a lei federal de recursos hídricos (Lei no 
9.433/97). Sobre a cobrança, foi colocado que esta seria provisória, com 
duração de 03 (três) anos. Na apresentação foram indicados quais segmentos 
seriam cobrados e quais os usuários isentos, especificando que a diluição de 
efluentes não terá isenção. Decidiu-se em Plenário que a redução da cobrança 
em face de investimentos voluntários na bacia, seria estendida para todos os 
usuários e não somente ao setor de abastecimento de água. Foram ainda 
explanados os preços unitários a serem cobrados para cada segmento. Em 
seguida, foi aberto espaço para manifestações do plenário. Depois de 
delongadas discussões, o Sr. Laudízio Diniz, da AESA-PB, sugeriu que fosse 
colocado em votação a proposta da Comissão, a qual contempla além das 
mudanças na Legislação Estadual de Recursos Hídricos, diversas alterações 
no Decreto de Cobrança pelo uso da água bruta. O Sr. Gabriele Giacomelli 
sugeriu a leitura da Minuta de Decreto artigo por artigo. O Sr. Laudízio Diniz 
propôs que se discutissem apenas os tópicos que norteiam a proposta da 
Comissão, o que foi aceito pelo plenário. O Senhor Carlos Henrique, 
representante da Usina Miriri questionou a não participação do CREA no 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos devido a sua importância e 
representatividade. O Sr. Claudionor Vital respondeu que a filosofia da 
legislação foi que induziu a decisão de não incluir os Conselhos de classes no 
CERH-PB evitando a participação de um Conselho dentro de outro. Houve 
nessa discussão o aparte da Sra. Márcia Ribeiro, da UFCG, que também 
integrou a Comissão instituída pelo CBH-PB para estudar as alterações 
propostas, corroborando com a explicação do Sr. Claudionor Vital. O Sr. João 
Ribeiro, da Prefeitura Municipal de Santa Rita, questionou sobre a cobrança da 
água mineral, tendo sido explicado que, nesse caso, é seguida a legislação 
federal que trata do uso do solo e extração de água mineral sob a 
responsabilidade do DNPM e que o município deve buscar sua participação 
junto ao Governo Federal. Foi colocado que o texto referente ao parágrafo 
primeiro do inciso VIII, elaborado pela Comissão, deveria ser adequado uma 
vez que os representantes dos comitês de bacia hidrográfica são os seus 
presidentes. O Sr. Claudionor Vital ficou de providenciar a redação dessa 
adequação. Foi proposta pela Sra. Márcia Maria Rios Ribeiro a inclusão da 
agência de bacia no texto da lei, pois a sua exclusão retira a perspectiva de 
discussão para que ela futuramente exista. O assunto foi bastante discutido, 
mas o plenário votou pela não inclusão no texto atual da política estadual de 
recursos hídricos dado ter aceitado a defesa do Sr. Laudízio Diniz, da AESA-
PB, de que é ainda muito remota a condição de existência de agência de bacia 
nos comitês do Estado, frente ao perfil econômico dos usuários de água do 
Estado e a perspectiva de baixa arrecadação no processo de cobrança pelo 
uso da água bruta, além do Estado já dispor de uma entidade (AESA) 
organizada e sustentada pelo Governo com plenas condições de exercer o 
papel de agência de bacia. O Sr. José Marinho, da EMATER-PB, questionou o 
valor de demanda anual (1.500.000 m3/ano) até o qual o usuário do setor de 
irrigação estaria isento da cobrança pelo uso da água. Desta forma, a plenária 
aprovou um ré-estudo do citado valor, a ser realizado pela mesma Comissão 
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acrescida dos senhores José Marinho (EMATER-PB) e Carlos Henrique (Usina 
Miriri), com vistas a adequá-lo a realidade da bacia. Os Srs. Carlos Henrique e 
Alexandre Maciel Guerra (Usina Japungú) defenderam que os valores 
referentes à irrigação estavam altos e não daria condições à exploração e que 
poderia trazer prejuízos para os agricultores e queriam que esses fossem 
diminuídos para R$1,00 no setor de irrigação e R$5,00 para os demais 
segmentos, valores bem abaixo dos estabelecidos pela Comissão, conforme 
Minuta de Decreto anexa que passa a integrar a presente ata. Foi defendida 
pela Sra. Márcia Maria Rios Ribeiro que os valores apresentados se encontram 
na média dos valores instituídos nacionalmente e que abaixo deles não se 
permite alcançar os objetivos da cobrança que são incentivar o uso racional 
dos recursos hídricos e levantar fundos financeiros para sustentação do 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Sr. Gabriele Giacomelli 
sugeriu que os valores de irrigação permanecessem e que a discussão de 
novos valores se desse em outro momento. Foi colocado em votação a 
proposta da Comissão nomeada pelo CBH-PB (texto anexo), sendo a mesma 
aprovada pela maioria dos presentes, ficando, entretanto, a sua implementação 
condicionada às mudanças na legislação estadual (proposta anexa), sem as 
quais os procedimentos da cobrança ficariam incompletos. Finalizando a 
reunião foi agendada a próxima reunião para o dia 17 de janeiro de 2008. Não 
tendo nada mais a discutir o Vice-Presidente do CBH-PB agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião às 13 horas. Para constar, 
Eu Maria de Lourdes Barbosa de Sousa, Secretária do CBH-PB, lavrei a 
presente Ata, que vai por mim, pela Diretoria e pelos demais, assinada. 
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LISTA DE PRESENÇA 
AUDITÓRIO DO MISA/PEASA/UFCG 

 

N NOME ASSINATURA ORGÃO/INSTITUIÇÃO FONE ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 Welligton Gomes da Silva U Usuário 9935-0997 welldesume@hotmail.com 

2 José Nildo de F. Maciel U Usuário 9932-6174  

3 Milton José Mafra PP CDRM 3331-4909 miltonmafra@hotmail.com 

4 Augusto Francisco da Silva Neto SC CEFET-PB 3247-4864 afsilvaneto@gmail.com 

5 Maria de Lourdes Barbosa de Sousa PP DNOCS 3214-7817 lourdes.sousa@dnocs.gov.br 

6 Laudízio da Silva Diniz Pp AESA-PB 8839-1887 laudizio@terra.com.br 

7 Alexandre Maciel Guerra UA Japungu Agroindustrial 2106-9800 alexandre@japungu.com.br 

8 Ulysmar Curvelo UA Agroval 9382-5501 ulysmar@japungu.com.br 

9 Verneck Abrantes de Sousa Pp EMATER-PB 3331-6000 verneck01@hotmail.com 

10 Daniel Duarte Pereira SC IHGC 3331-9181 danielduartepereira@hotmail.com 

11 Celso A. Moraes UA IPELSA 2101-3000 celsomoraes@ipelsa.com.br 

12 Jamilson André de Lima SC CAAF 3491-0007 ugmcamed@yahoo.com.br 

13 Maria do Socorro Sobrinha SC EEEJMProfAntonio Oliveira 3322-4934/335-2599  

14 José Alves de Almeida SC AMCOROC 9920-07762  

15 José Hinaldo de Melo SC ACMRPCONPRISA 9924-3566  

16 Gabriele Giacomelli SC Ass.CRF Cruz ES/PB 3254-1519 giacogabri@gmail.com 

17 Claudionor Vital Pereira SC CENTRAC 8802-1539 claudionorvital@gmail.com 

18 Maria do Socorro M. Rosa PP AESA-PB 3211-6452 msmendesrosa@gmail.com 

19 José Marinho de Lima PP EMATER-PB 3218-8167 jomalijml@oi.com.br 

20 Antonio Ricardo de Moura UA UNA-PB 9118-5997 aricardomoura@uol.com.br 

21 Marcelo Novaes UA Usina São João-PB 2106-7500 mnflima@gmail.com 

22 João Luis de Lacerda Júnior PP Prefeito de Amparo 3305-0036/0037fax Adm_amparo@iberh.com.br 

23 Angelina Maria Gomes Mariz Pordeus PP SUDEMA 3218-5600 angelinamariz@sudema.pb.gov.br 

24 Maria Betania Matos de Carvalho PP SUDEMA 3218-5600 mariabetania@sudema.pb.gov.br 

25 Edivar Farias de Araújo SC Paróquia N.S.M. 3355-1010  

26 Carlos Henrique de Azevedo Farias UA D.MIRIRI S/A 2106-2764 Carlos.henrique@miriri.com.br 

27 Márcia Ribeiro SC UFCG 3310-1157 mm-ribeiro@uol.com.br 

28 Danilo Rodrigues de Couto SC 
 

NADEPAMA 9146-0614  

29 Raul Lafayette F. Figueiredo SC Sec.S. Rurais Pref. Monteiro 9971-9941 Raullafayette@hotmail.com 

30 João Ribeiro Filho PP Pref. Santa Rita 9132-7138  
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