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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 2 

DO LITORAL NORTE - CBH-LN - ANO DE 2013 3 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 8h30min, no Auditório da 4 

Câmara de Vereadores do Municipal de Guarabira-PB, realizou-se a 3ª reunião ordinária 5 

do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte-CBH-LN. O Sr. Vamberto de Freitas 6 

Rocha Presidente do CBH-LN, fez a abertura a reunião lendo a Pauta a ser tratada: Leitura 7 

e aprovação da ATA da reunião anterior; Informes da Diretoria; Sessão Técnica: a) 8 

Apresentação sobre a situação dos Açudes do Estado – AESA e b) Apresentação sobre 9 

Climatologia e Previsões Climáticas – AESA; Apresentação da Experiência da 10 

Participação do ENCOB – Sr. Marlindo; Formação de Grupo de Trabalho para revisão do 11 

regimento Interno da Diretoria Provisória; e Leitura e aprovação de requerimento e palavra 12 

facultada. E de comum acordo primeiro aconteceu a Apresentação sobre Climatologia e 13 

Previsões Climáticas, foi feita pelo Meteorologista Sr. Alexandre Magno, da AESA 14 

Campina Grande, que trouxe as perspectivas climáticas para o ano de 2014, o que é feito e 15 

o que vai ser feito na AESA, e o potencial meteorológico. Logo em seguida foi a 16 

Apresentação sobre a Situação dos Açudes do Estado pelo Técnico Gerald Souza, onde ele 17 

mostra que a AESA monitora 123 açudes, que hoje se encontram em situação de risco. Foi 18 

feita a leitura da ATA anterior, foi aprovada por todos com uma pequena alteração na 19 

redação. Na sequência o Sr. Marlindo Francilino Gomes fez uma breve apresentação da 20 

sua experiência como representante deste Comitê no Encontro Nacional dos Comitês de 21 

Bacias Hidrográficas – ENCOB, realizado em Porto Alegre-RS, falou da importância desse 22 

encontro para os Estados trocarem experiências e que não é o só os comitês da Paraíba que 23 

tem problemas diversos Estados estão em patamares semelhantes, teve os mini cursos 24 

sobre diversos temas relacionados as questões ambientais, foi bastante enfatizado a questão 25 

da divulgação das ações do Comitê. Em seguida foi formado um grupo de trabalho para 26 

revisão do regimento Interno da Diretoria Provisória que ficou assim composto: Diretoria 27 

do Comitê, Carlos Henrique de Azevedo Farias, João Paulo Neto e um representante da 28 

AESA. E também a escolha do representante para substituir o Sr. Marlindo Francilino 29 

Gomes no Conselho Gestor da APA do Rio Mamanguape e de ARIE dos Manguezais de 30 

Foz do Rio Mamanguape, sendo o escolhido pelo plenário o Sr. Carlos Henrique de 31 

Azevedo Farias (Usina Miriri). A Sra. Franciléia Lobo pediu a palavra para argumentar 32 

que o comitê de bacias é uma representação de várias entidades, que inclusive algumas 33 

possuem assento no Conselho da UC, com isso seria importante que esse representante 34 

fosse de uma entidade que ainda não estivesse representada no Conselho. Alertou que o Sr. 35 

Carlos Henrique representa uma empresa já participante do Conselho da APA. Novamente 36 

a Sra. Franciléia pediu a palavra para explicar que o representante do Comitê leve ao 37 

Conselho da APA os assuntos e problemáticas referentes aos assuntos tratados no CBH 38 

Litoral Norte. O Sr. Carlos Henrique pediu a palavra para explicar que como representante 39 



do CBH-LN no Conselho da APA, ele levará a opinião e votará conforme orientação do 40 

CBH-LN, todavia, caso o assunto a ser discutido na reunião do Conselho da APA não 41 

tenha sido discutido anteriormente no CBH-LN ele irá defender o que acha certo. Na 42 

sequência foi feito a leitura dos requerimentos e colocado-os em votação, foi requerido a 43 

realização de uma reunião no município de Sapé, envolvendo os órgãos responsáveis para 44 

discutir a questão do lançamento de esgoto no Rio Cuierias (Açude São Salvador) agora 45 

com mais um agravante as empresas que prestam serviços de desentupimento de fossas, 46 

que atuam na cidade de sapé estão lançando os dejetos dentro da lagoa da estação de 47 

tratamento da CAGEPA. E por fim foi facultada a palavra, o Sr. Vamberto de Freitas 48 

Rocha (Presidente, representante da ASPLAN) colocou que seria importante solicitarmos a 49 

vazão do Açude Humberto Lucena. O Sr. João Paulo Neto sugeriu que o comitê tivesse 50 

conhecimento sobre a qualidade de água da Lagoa de Decantação do Município de Sapé e 51 

ainda, questionou sobre o assoreamento do Açude Vaca Brava, no município de Areia. 52 

Findadas as discussões, o Presidente do CBH-LN deu por encerrada a reunião. Eu, Maraci 53 

de Sousa Virgolino, secretária auxiliar desta plenária, lavrei a presente ata, que vai por 54 

mim assinada e acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes.  55 
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