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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

LITORAL SUL- CBH-LS - ANO DE 2014 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2014, às 8h30min, no Auditório do Departamento de 
Estradas e Rodagem – DER, em João Pessoa, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Litoral Sul – CBH-LS do ano de 2014, com a presença dos membros 
abaixo assinados, para tratar de uma pauta previamente encaminhada aos Senhores (as) 
membros deste Comitê. Após checado o quorum, a Sra. Maria Edelcides Gondim Vasconcelos 
(Representante do IFPB), presidente do CBH-LS, deu início à reunião, obedecendo a Pauta: 1-
Informes da diretoria; 2-Aprovação da ata da reunião anterior; 3- Apresentação “Uma visão 
geral do XVI ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas” - ocorrido de 
23 a 28 de novembro de 2014, em Maceió –AL – Sr. Siese de Meer - representante eleito do 
CBH –Litoral Sul no XVI ENCOB, 4- Oficina sobre Enquadramento dos Corpos Hídricos nas 
Bacias Hidrográficas do Litoral Sul - Sra. Marie Eugénie Malzac Batista; 5- Encerramento. 
Antecedendo aos informes, a Sra. Maria Edelcides fez um breve comentário sobre a reunião 
anterior e deu inicio aos informes. Informou que as Prefeituras estavam enviando a situação da 
elaboração dos Planos de Saneamento Básico e já solicitou a Secretaria Executiva deste Comitê 
uma planilha explicativa dos ofícios recebidos; Informou que foram enviados ofícios de 
solicitação de desligamento de membros e ou solicitação de justificativa de faltas para 
aprovação deste Plenário os seguimentos: Setor Público - Prefeitura Municipal de Caaporã (Sra. 
Júlia Nazário de Abreu Cavalcante, 1ª Secretária), Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
Prefeitura Municipal de Santa Rita e Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Usuários 
de Água: Sra. Edvânia da Silva Pessoa e Sr. Cogézio de Jesus do Nascimento, Vice-Presidente; 
Sociedade Civil: Associação dos Povos Indígenas do Litoral Sul da Paraíba, Federação da 
Agricultura e Pecuária da Paraíba – FAEPA. Com relação aos membros desta Diretoria ficou 
definido pelo Plenário que constará na Pauta da próxima reunião convocação para escolha dos 
cargos de Vice Presidente e 1ª Secretário. A presidente informou também que foi enviado 
Oficio ao Diretor Presidente da AESA Sr. João Vicente Machado Sobrinho, solicitando a 
efetivação da Cobrança pelo Uso da Água Bruta, e ficou definido pelo Plenário que será 
realizada uma Oficina sobre Cobrança para que os membros possam compreender e melhor 
opinar e atuar nessa questão. Foi solicitada uma força tarefa na região de Alhandra para 
regularização da outorga, e que a AESA fizesse um mutirão para regularização das outorgas. 
Ainda com referência à mortandade de peixe no Rio Camucim, a Destilaria Tabu entregou 
Ofício informando os pontos de lançamentos e, posteriormente, o Plano de Controle de 
Efluentes para que a SUDEMA possa fazer monitoramento. Na sequência, a Presidente 
convidou a Sra. Silene Lima Dourado Ximenes Santos (Rep. FUNASA) para fazer a leitura da 
ATA a qual foi aprovada por todos. Em seguida o Sr. Siese de Meer (representante da 
Associação Comercial e Industrial do município de Conde) apresentou um resumo da sua 
participação no XVI Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, 
ocorrido de 23 a 28 de novembro de 2014, em Maceió –AL.  Logo em seguida Sr. Joel Paulo de 
Carvalho Neto (Rep. da SUDEMA) falou sobre a Resolução CONAMA N° 357/05 que Dispõe 
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
Essa introdução facilitou a compreensão da apresentação feita pela Técnica da AESA Sra. Marie 
Eugénie Malzac Batista, oficina sobre Enquadramento dos Corpos Hídricos nas Bacias 
Hidrográficas do Litoral Sul, o que culminou com a solicitação deste Plenário para a realização 
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de uma oficina de “um dia” para os mesmos se aprofundarem sobre o tema. A Sra Marie 
Eugénie Malzac frisou a importância desses membros estarem bem informados sobre a 
Legislação de Recursos Hídricos de um modo geral. Já O Sr. João Paulo Neto, representante do 
CREA/PB relatou a importância de uma fiscalização por parte da SUDEMA, no trecho da 
rodovia BR 101 (sul), proximidade (cerca de pouco mais de 1 km) antes do Posto Fiscal da 
Paraíba, na divisa de Paraíba/Pernambuco, pois, ao trafegar nesse trecho visualizou se que na 
margem direita da BR 101, sentido João Pessoa - Recife, há ocorrência de extração de AREIA 
em tabuleiro, algo semelhante a possível jazida, com possibilidade de se tratar de uma ação 
ilegal. Comentou também sobre uma ação inescrupulosa em andamento, por parte de 
empresários que estão procedendo ao desmembramento de área rural, em loteamento de 
condomínio habitacional, inclusive, desmatando área de preservação ambiental de Mata Ciliar 
de Proteção da Bacia Hidráulica do sistema de barragem GRAMAME/MAMUABA. Por fim o 
Sr. Antônio Brito (representante da Defesa Civil), salientou a importância de o Comitê ter uma 
agenda de visitas técnicas em 2015, para facilitar o conhecimento destes em suas áreas de 
atuação, o que já ficou definido também, que cada membro trouxesse na próxima reunião os 
problemas levantados em seus municípios para compor a referida Agenda. Foi definido que a 
próxima reunião será dia 03/02/2015 e já agendado com o Sr. Allyson de Araújo Vasconcelos 
(representante da AMBEV) uma visita técnica a AMBEV, no dia 03/03/2015. Nada mais 
havendo a tratar, eu Allyson de Araújo Vasconcelos (2º Secretário) lavrei a presente ATA que 
vai assinada por mim e pelos presentes. 
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