Como funciona um comitê?

O que é regimento interno de um comitê?

O comitê funciona através de reuniões periódicas, segundo
determina seu regimento , para tratar de questões inerentes ä
bacia. Ë no funcionamento do comitê que todos os representantes
de en dades e governos podem deﬁnir ações favoráveis à bacia,
cidade ou região, além de discu r e manifestar suas opiniões.

O regimento é o principal documento que norteará o funcionamento
do comitê. Nele são previstas as reuniões, a periodicidade, quais
en dades par cipam, se ele pode ser modiﬁcado e de que forma.
Também há um organograma do comitê, com as competências do
Presidente, Vice- Presidente e da Secretaria Execu va.

O que faz um comitê?
· Promove o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e

Por que é importante par cipar
da gestão dos recursos hídricos?

·
·

Diante dos diversos problemas que as nossas bacias hidrográﬁcas
enfrentam, como: escassez hídrica decorrente tanto da crescente
demanda (sendo os recursos da bacia requisitados para os mais
diversos usos) quanto do uso desordenado e com desperdícios;
contaminação das águas por lançamentos sem tratamento e usos
impróprios; assoreamento dos cursos d'águas; esgotamento da
capacidade produ va do solo; devastação da mata ciliar, entre
outros; se faz necessário implementar uma gestão par cipa va e
descentralizada, baseada nas Polí cas Nacional e Estadual de
Recursos Hídricos, visando, justamente, minimizar os conﬂitos
gerados por todos estes problemas. Assim, mediante a criação e
atuação dos comitês de bacia hidrográﬁca será possível fazer esta
gestão a par r da descentralização do poder de decisão, da
integração das ações públicas e da par cipação de todos os setores
sociais.

·
·
·

ar cula a atuação das en dades intervenientes;
Arbitra, em primeira instância, os conﬂitos relacionados a
recursos hídricos na bacia;
Aprova o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, acompanha sua
execução e sugere as providências necessárias ao cumprimento
de suas metas;
Propõe ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e
lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da
obrigatoriedade de outorga, de acordo com o domínio destes;
Estabelece os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos
hídricos e sugere os valores a serem cobrados;
Estabelece critérios e promove o rateio de custo das obras de uso
múl plo, de interesse comum ou cole vo.

Quem pode par cipar de um comitê?
· Poder Público
É composto pelos representantes da União, do Estado e do Município.

· Usuários de Água
Pela legislação estadual, é considerado usuário de água toda pessoa
sica ou jurídica que u lize a água para uso, captação e/ou
lançamento de resíduos, que consome uma quan dade de água
igual ou superior a 2.000 l/h (dois mil litros por hora), e que precisa
de outorga para usar a água. Portanto, quem consome água da
torneira da sua casa para as obrigações do dia-dia não é
considerado usuário de água perante a lei.

· Sociedade Civil
É o setor da organização social, sem ﬁns lucra vos e desvinculado
das en dades públicas e privado, que representa as pessoas ligadas
a associações regionais, organizações técnicas e de ensino,
organizações não-governamentais, entre outras organizações
reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, todas
com interesse na conservação da bacia hidrográﬁca.
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O que é uma
Bacia Hidrográﬁca?
É uma área onde toda chuva que cai
escoa, corre por riachos e rios
secundários para um mesmo rio
principal, localizado nas partes mais
baixas da paisagem, sendo separada
de outras bacias por uma linha
divisória chamada de divisor de
águas. É o local onde se planejam os
recursos hídricos da região.
Os comitês de bacias hidrográﬁcas
cuidam do uso, conservação e
recuperação das águas das bacias
hidrográﬁcas.

Bacia Hidrográﬁca do Litoral Sul
As bacias hidrográﬁcas do litoral sul englobam a área rela va ao
somatório das áreas das Bacias Hidrográﬁcas dos Rios Gramame,
Abiaí e outras pequenas bacias. Juntas, elas possuem 1.174,89 Km2,
correspondendo apenas a 2,1% do território estadual, abrigando
aproximadamente 96.371 habitantes, pouco mais de 2,7% da
população total da Paraíba. Têm como principais cursos d'água o rio
Gramame e o rio Abiaí. Esta área apresenta diversos conﬂito sócioambientais, como: irrigação X abastecimento humano; poluição
industrial X pesca; agricultura X preservação da mata ciliar; falta de
saneamento X saúde pública, entre outros. Porém, a importância
destas bacias é evidenciada quanto a u lização dos seus recursos
hídricos, pois, enquanto a Bacia Gramame é responsável por cerca
de 70% do sistema de abastecimento d'água da chamada Grande
João Pessoa, a Bacia do Rio Abiaí tem sido estudada como principal
alterna va para dar suporte a demanda hídrica dos próximos 20
anos desta mesma região.

Por que devemos proteger
a Bacia Hidrográﬁca?
Quais os principais problemas
da Bacia do Litoral Sul?
Contaminação das
águas;
Desmatamento;
Ocupação urbana
desordenada
Conﬂitos de uso das
águas

Porque a bacia hidrográﬁca
funciona como um grande
organismo vivo. A água é
como se fosse sangue que
corre em nossas veias, e no
momento que as nascentes,
riachos, açudes e rios que
fazem parte deste conjunto
secarem, a saúde da bacia e
da população ﬁcará
comprome da.
Lembre-se: todos dependem
da água. Água é vida.

O que é um Comitê
de Bacia Hidrográﬁca?
É um órgão colegiado com funções delibera vas (toma decisões),
norma vas (estabelece normas) e consul vas (emite pareceres),
composto pelo poder público federal, estadual e municipal, usuários
de água e sociedade civil, com o obje vo principal de gerenciar as
águas na bacia onde atua.
Todos os componentes dos comitês têm as mesmas
responsabilidades.
O comitê também é conhecido como "Parlamento das Águas", ou
seja, um espaço de discussões e decisões no âmbito de cada bacia
hidrográﬁca.

