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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS 2 

HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL- CBH-LS - ANO DE 2014 3 

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2014, às 8h30min, no Auditório do 4 

Departamento de Estradas e Rodagem – DER, em João Pessoa, realizou-se a 3ª Reunião 5 

Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Sul – CBH-LS do ano de 2014, 6 

com a presença dos membros deste Comitê abaixo assinados, para tratar de uma pauta 7 

previamente encaminhada aos mesmos. Após checado o quorum, a Sra. Maria Edelcides 8 

Gondim Vasconcelos (Representante do IFPB), presidente do CBH-LS, deu início a 9 

reunião e leu a pauta a ser tratada: 1-Informes da diretoria; 2-Aprovação da ata da 10 

reunião anterior; 3- Apresentação da minuta de Deliberação para criação da Câmara 11 

Técnica de Planejamento e Monitoramento do CBH-Litoral Sul: objetivo, atribuições e 12 

membros, conforme decisão de criação da plenária da 2ª reunião Ordinária do CBH-LS; 13 

4- Avaliação e Aprovação; 5- Apresentação da Proposta de Planejamento para o CBH-14 

Litoral Sul, triênio 2014-2016; Debate, Considerações, sugestões e aprovação; 6- 15 

Encaminhamentos; 6- Outros assuntos de interesse dos membros; 7- Encerramento. A 16 

presidente do CBH-LS, a Sra. Maria Edelcides Gondim Vasconcelos (Representante do 17 

IFPB), comentou resumidamente sobre a reunião anterior e deu início aos informes. 18 

Informou que foram enviados ofícios de solicitação de membros da EMATER (em 19 

substituição de Robi Tabolka) e a prefeitura de Santa Rita (em virtude de mudança de 20 

prefeito). Outro informe é a criação de um fórum dos comitês que é outra instância dos 21 

comitês, com a perspectiva de fortalecimento dos comitês, que congrega as diretorias 22 

dos comitês estaduais, verificando também a possibilidade da inserção de representante 23 

do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Piancó Piranhas Açu - PPA, neste caso sendo 24 

o representante do Estado da Paraíba; O fórum vai discutir ações e problemas sobre os 25 

recursos hídricos da Paraíba. O Sr. João Paulo (Representante do CREA-PB) – sugeriu 26 

convidar o CBH-PPA. A Sra. Maria Edelcides disse que estava aguardando o 27 

reconhecimento do fórum pela Assessoria Jurídica da AESA. “Não adianta criarmos 28 

uma instância de discussão, deliberação sem respaldo jurídico.”; “Criação de fórum já é 29 

uma prática em vários estados como Bahia.”; “Dois representantes de cada comitê, 30 

mandato de três anos.”; “Se alguém sai do comitê, conseqüentemente, sai do fórum.”, 31 

comentou a Sra. Maria Edelcides. Falou também sobre a possibilidade de uma visita 32 

técnica ao canal Acauã-Araçagi, que faz parte das obras do Programa de Integração do 33 

                   COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL DO ESTADO DA 

PARAÍBA - CBH-LITORAL SUL 



São Francisco -PISF .“Existem as grandes obras do Ministério da Integração e as 34 

menores, de ligação interna, que são as adutoras para recebimento. Precisamos conhecê-35 

las; Houve também uma reunião para composição do comitê gestor do PISF, com a 36 

presença de representante do Ministério da Integração, Sr. José Luiz, onde foram 37 

escolhidos dois representantes da Paraíba para concorrer a vaga de titular ou suplente 38 

com os outros estados das bacias receptoras do PISF, sendo escolhidos como titular o 39 

estado do Ceará e o suplente do Pernambuco,  para ser renovado a cada quatro anos, 40 

entre os quatros estados das bacias receptoras; Informamos também que convidamos  o  41 

Ministério Público para essas reuniões.” A Sra. Ana Cristina (AESA) informou sobre 42 

cursos que podem ser virtuais, e que foi uma ideia do fórum formar uma turma só para 43 

os comitês da Paraíba. A Sra Maria Edelcides falou da importância e disse que já tinha 44 

feito vários. A Sra. Ana Cristina (AESA) disse que outros cursos foram abertos (como 45 

plano de recursos hídricos, cobrança) e as inscrições vão até o final de agosto/2014. “Se 46 

alguém quiser, faz-se uma turma exclusiva dos comitês. Vai passar uma lista para os 47 

interessados assinarem; O link do água e gestão sempre mandamos para o e-mail de 48 

todos.”, comentou a Sra. Ana Cristina. A Sra. Maria Edelcides falou que o site dos 49 

comitês está desatualizado; a última atualização foi do processo eleitoral do CBH-PB. O 50 

site é www.aguasdaparaiba.com.br/, a Sra. Ana Cristina ficou de passar o link para 51 

todos. Outra informação repassada é que foram criadas as cartilhas, produzidas pela 52 

equipe da AESA. A Sra. Ana Crisitna falou que uma das funções do comitê é a 53 

educação ambiental e que enviou a resolução para o e-mail dos membros. A cartilha foi 54 

elaborada para divulgar os comitês na escola, já teve a reunião do fórum e foi passado 55 

para as diretorias dos comitês. Na semana da água foram feitas algumas ações 56 

envolvendo os comitês do CBH-LN, a exemplo de uma visita dos alunos da escola de 57 

um assentamento de sapé à Usina Miriri e a equipe de alunos do IFPB fez palestras na 58 

ACRF (Associação Centro Rural de Formação). A AESA só fez a conexão. “A verdade 59 

é que existem muitos membros fortes, só precisamos ligar a rede.”, comentou a Sra. 60 

Ana Cristina. A Sra. Maria  Edelcides fez a leitura da ata da reunião anterior e submeteu 61 

a aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Quanto a questão da análise do 62 

lançamento de efluente da Usina Tabu oriunda de denúncia sobre mortandade de peixes, 63 

será solicitada a SUDEMA a analise de água nos pontos referidos. Quanto a 64 

apresentação da minuta da Deliberação para a criação da Câmara Técnica de 65 

Planejamento e Monitoramento do CBH-Litoral Sul: objetivo, atribuições e membros, 66 

conforme decisões de criação na plenária da 2ª reunião ordinária do CBH-LS, o Comitê 67 



deliberou sua criação., que já passou pelo jurídico da AESA. Sendo aprovada com 68 

algumas alterações. O debate focou que deve-se ter a consciência que a gestão é dos 69 

comitês e não da diretoria, e todas as decisões tem que ser  em conjunto com o plenário. 70 

Este planejamento apresentou as funções do comitê, dizendo que o comitê tem 71 

maturidade para deliberar sobre cobrança com responsabilidade. O Sr. Laudízio da Silva 72 

Diniz (Representante da CAGEPA) acrescentou que o problema agora passa a ser do 73 

tribunal de contas e que o sistema de recursos hídricos já cumpriu todo o tramite legal, 74 

agora só falta o órgão gestor implementar Cobrança pelo Uso da água bruta. O Sr. João 75 

Paulo (Representante do CREA-PB) entende que para as Bacias do Litoral Sul é mais 76 

fácil essa implementação da cobrança. Enquanto nas outras bacias, sem água, é mais 77 

complicado. O Sr. Laudizio da Silva Diniz (Rep. da CAGEPA) disse que esse é o 78 

momento para se implantar a cobrança, para racionalizar os recursos hídricos, pois fazer 79 

cobrança em abundancia pode ser que não tenha efeito. Para o Sr. Laudízio da Silva 80 

Diniz, essa é a época ideal e o comitê tem que buscar implementação da cobrança na 81 

sua bacia. Finalizando a apresentação e discussão a Sra. Maria Edelcídes disse que o 82 

Comitê está muito bem representado pela sua capacidade e potencialidade de seus 83 

membros. Como encaminhamento o Sr. Paulo de Carvalho Neto (Representante da 84 

SUDEMA) sugeriu que o comitê cobrasse a AESA (órgão competente) a efetivação da 85 

cobrança pelo uso da água. Nada mais havendo a tratar, eu Allyson de Araújo 86 

Vasconcelos , segundo secretaria desta plenária, lavro a presente ATA que vai assinada 87 

pelos presentes. 88 
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