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ATA DA 2ª REUNIÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL – CBH-LS 

  

 

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às 10 horas e 10 minutos, no 

auditório da FAEPA, João Pessoa - PB, deu-se início a reunião de reestruturação do 

CBH-LS com presença dos membros e da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Litoral Sul – CBH-LS. A solenidade foi aberta pelo Senhor Diretor da AESA, 

Alexandre Maia de Farias, saudando e agradecendo a todos os participantes do evento. 

Na continuidade a Srª Mirella L. Motta e Costa, para fazer esclarecimentos relevantes à 

reunião bem como a pauta, em seguida passou-se a palavra para a Srª Maria de Lourdes 

Barbosa de Sousa que fez uma explanação sobre a motivação que deve-se ter o comitê, 

a importância que tem o mesmo para a boa gestão dos recursos hídricos. Em seguida o 

senhor Euzivan Lemos Alves, representante da prefeitura de João Pessoa, levantou uma 

questão de ordem de pauta que é a vacância na estrutura do comitê alegando que deveria 

ser convocada uma reunião específica para recolocação de todos os membros, no uso da 

palavra o Sr. Aloisio da Silva Lima, levantou a questão de cobrança da água e o papel 

do comitê com e sem cobrança, em seguida a Sra. Ana Emilia Duarte Paiva fez um 

esclarecimento sobre a forma legal da cobrança e sua situação de deliberação frente ao 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos onde o mesmo decidiu levando em conta a 

deliberação do Comitê. O Sr. Euzivan solicitou um esclarecimento com relação a 

outorga. A Sra. Ana Emilia esclareceu que o estado da Paraíba não tem cobrança de 

água e sim cobra um taxa administrativa pela solicitação de serviços. Em seguida o Sr. 

Aloisio levantou a questão do Comitê não ter recursos para implantar trabalhos 

relevantes para a gestão dos recursos hídricos, e que a AESA deve informar ao comitê a 

falta de recursos destinados a esse. Posteriormente o Sr. Aloisio sugeriu que deveria ser 

reconduzido os membros do comitê, o qual foi reforçado pelo Sr. Alex. Em seguida a 

Ana Emilia da AESA proferiu uma palestra “Atribuições do Comitê na Gestão dos 

Recursos Hídricos”. O Sr. Aloisio levantou a questão do fato dos membros do comitê 

não terem recursos para participar das reuniões, ou seja o comitê deveria ter uma cota 

mínima de recursos para ações imediatas. O Sr. Euzivan levantou que discorda do 

processo como está sendo conduzido até agora, reclama que falta motivação dos 

membros e da AESA, e sugere que se encaminhe um convite específico para uma 

discussão clara sobre o processo eleitoral. O Sr. Aloisio fez uma proposta conforme o 

regimento interno que fossem reconduzidos os membros e a diretoria por um período de 

um ano, com ações efetivas e que nesse espaço de tempo se efetue um novo processo 

eleitoral até julho de 2010. Tal proposta foi colocada em votação sendo aprovada por 

unanimidade. Sugeriu-se que o novo processo eleitoral seja dirigido por comissão 

eleitoral composta por técnicos da AESA juntamente com a diretoria do comitê. A 

AESA assumiu o compromisso de levantar recursos financeiros para a efetivação do 

processo eleitoral até julho de 2010. Essa ata foi lavrada e assinada por mim Lovania 

Maria Secco Werlang, constando em anexo a lista com as assinaturas dos presentes. 

 

 

Lovania Maria Secco Werlang 


