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 Ata da 3ª Reunião Ordinária do CBH-LS no ano de 2017  1 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 9h00min, no 2 

Auditório do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, situado na Av. Duarte da 3 

Silveira, s/n, João Pessoa - PB, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Comitê das 4 

Bacias Hidrográficas do Litoral Sul – CBH-LS, no ano de 2017. Após checado o 5 

quórum, a Sra. Silene Ximenes (FUNASA - Presidente do CBH-LS) fez a abertura da 6 

reunião, saudando a todos e registrou a data de criação do CBH – LS e enfatizou que o 7 

comitê esta fazendo dez anos desde da data da sua criação e em seguida leu a pauta a ser 8 

tratada: 1. Leitura e Aprovação da Ata da 2ª Reunião de 2017; 2. Informes da 9 

Diretoria Colegiada; 3. Eleição e Posse dos Membros Referente ao Edital 10 

Simplificado; 4. Programa de Fortalecimento dos Comitês - Procomitês; 5. 11 

Proposta de Aplicação dos Recursos da Cobrança para o ano 2018; 6. 12 

Apresentação do Projeto Nascentes do Gramame no Município de Pedras de Fogo; 13 

7. Apresentação sobre o Fórum do Gramame – Ministério Público Federal; 8. 14 

Deliberações e Encerramento. Passou para o primeiro ponto da pauta. 1. Leitura e 15 

Aprovação da Ata da 2ª Reunião de 2017: A Sra. Silene Ximenes (FUNASA - 16 

Presidente do CBH-LS) fez a leitura da ata, observou que faltou adicionar a Coteminas 17 

ao grupo de trabalho de Acordos de Cooperação e o Sr. João Paulo (CREA) se 18 

disponibilizou a participar do grupo de trabalho de perdas e desperdícios, considerando 19 

as devidas retificações a ata foi dada como aprovada. Passou para o segundo ponto da 20 

pauta. 2. Informes da Diretoria Colegiada: A Sra. Silene Ximenes (FUNASA - 21 

Presidente do CBH-LS) informou sobre o edital de chamamento público da ANA para o 22 

programa produtor de águas; a Sra. Rejane (AESA) explicou que esse projeto beneficia 23 

os projetos já existentes, pois a pontuação que será dada para cada projeto já existentes. 24 

Foram formados grupos de trabalho para elaboração do projeto, realizada uma reunião 25 

dia 30/08 para debater sobre o início de implementação de PSA com parceria da 26 

Prefeitura Municipal de Pedra de Fogo. O próximo informe foi sobre a cobrança à 27 

CAGEPA, o qual o Sr. Leonardo Leite (CAGEPA) informou que a cobrança não está 28 

aparecendo nos débitos da CAGEPA e sugeriu que deve ser verificado como está sendo 29 

feito essa cobrança. Com relação à CAGEPA, de acordo com a Sra. Silene Ximenes 30 

(FUNASA - Presidente do CBH-LS), os boletos de cobrança foram enviados a 31 

CAGEPA e a mesma questiona a AESA sobre o que deve ser feito em relação às 32 
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outorgas quando não houver disponibilidade de água. Foi esclarecido pela Sra. Maria 33 

Betânia (Gerente de Cobrança da AESA) que a AESA cobra pelo volume anual 34 

outorgado, quando não se tem o volume que foi outorgado, é aberto um processo 35 

administrativo e a AESA vai in loco verificar. Também informou, que está sendo 36 

realizado um trabalho em relação as outorgas vencidas. Em relação ao acionamento do 37 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para tratar da dívida em aberto entre a 38 

CAGEPA e a AESA, o Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo (Diretor de Gestão e 39 

Planejamento Estratégico da AESA) se posicionou contra esse acionamento, afirmando 40 

que esta ação deveria ter sido objeto de plenária em cada comitê. A Sra. Silene 41 

Ximenes (FUNASA – Presidente do CBH-LS) deixou claro que o acionamento do 42 

Tribunal de Contas não tem nenhum interesse de prejudicar, mas sim de ajudar como 43 

parceiros a resolver a questão da dívida. A Sra. Ana Cristina (UFPB) lembrou que o 44 

acionamento do Tribunal de Contas não foi uma decisão unilateral, foi discutido entre 45 

os membros na reunião anterior do CBH-LS em sua segunda reunião.  O Sr. Waldemir 46 

Fernandes de Azevedo (Diretor de Gestão e Planejamento Estratégico da AESA) 47 

finalizou pedindo para o comitê debater sobre os usos insignificantes do Litoral Sul, 48 

pois o volume atual é um tanto exagerado. A Sra. Silene Ximenes (FUNASA – 49 

Presidente do CBH-LS) acrescentou colocando aos membros que recebeu comentários 50 

sobre a possiblidade dos valores de captação estar superando os valores que constam na 51 

outorga.  A Sra. Maria Betânia (AESA) informou que já atualizou os valores com 52 

multas e juros das dívidas da CAGEPA, e também que já foi encaminhado os volumes 53 

das outorgas, o qual foi corrigido com os valores reais do que foi gasto devido à 54 

disponibilidade de cada manancial. Foi sugerido pela Sra. Ana Cristina (UFPB) que 55 

fosse dada sequência com a pauta e deixasse o assunto para a próxima reunião com 56 

assunto previsto em pauta. A Sra. Rejane (AESA) informou que a questão do Termo de 57 

Referência Modelo - TDRM está em andamento pelo consultor Sr. José Reynolds. O 58 

Sr. Leonardo Leite (CAGEPA) pediu o envio da cópia do oficio enviado ao Tribunal de 59 

Contas a respeito da dívida. A Sra. Ana Cristina (UFPB) sugeriu acrescentar na pauta 60 

da próxima reunião sobre o andamento da elaboração do TDRM. Em seguida, a Sra. 61 

Silene Ximenes (FUNASA – Presidente do CBH-LS) informou sobre a resposta do 62 

oficio encaminhado a SUDEMA, o qual a mesma informou que o Plano de Manejo da 63 

Unidade de Conservação da área de preservação ambiental de Tambaba está sendo 64 

elaborado e em fase final, por esse motivo ainda não foi feito a sua devida publicação. 65 

Continuou enfatizando a importância da capacitação dos membros através dos cursos a 66 
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distância oferecida pela Agência Nacional de Águas - ANA. Ainda informou sobre o 67 

que foi discutido nas reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, a 68 

primeira reunião foi discutido o plano de acompanhamento e manutenção da recepção 69 

das águas da transposição e apresentação do relatório do PROGESTÃO pela Sra. 70 

Lovania Werlang (AESA). Na segunda reunião, foi realizada a posse dos conselheiros 71 

titulares e suplentes, apresentação do segundo ciclo do PROGESTÃO, apresentação do 72 

programa de fortalecimento aos comitês – PROCOMITÊS. Também lembrou que 73 

aconteceu uma correção da apresentação da Sra. Lovania Werlang (AESA) a qual 74 

constava que não tinha sido gasto os 50% do valor do PROGESTÃO, e na verdade foi 75 

gasto mais de 60%, conforme justificado com relatório ao CERH. A Sra. Silene 76 

Ximenes (FUNASA – Presidente do CBH-LS) ainda colocou em questão a minuta da 77 

moção proposta ao CERH que apoia o fim do racionamento de Campina Grande, trazida 78 

pelo Sr. João Fernandes da Silva (Diretor Presidente da AESA) na última reunião do 79 

Conselho Estadual. O Sr. Leonardo Leite (CAGEPA) informou que irá ocorrer uma 80 

manutenção em um dos mananciais que envia água ao Açude Boqueirão durante 4 81 

meses e que a empresa se comprometeu em executar o serviço sem que ocorra a 82 

paralisação do fornecimento de água. Também informou que o Açude Boqueirão já 83 

apresenta um volume suficiente para atender a população durante os 4 meses em que 84 

ocorreria esta manutenção. Os membros presentes decidiram se abster para que não 85 

fosse tomada uma decisão sem que seja feito um estudo ou levantamento com mais 86 

informações e riscos a respeito do assunto. Foi sugerido pela Sra. Silene Ximenes a 87 

inversão da ordem do item da pauta devido a necessidade de o Sr. José Godoy 88 

(Procurador Federal dos Direitos do Cidadão da Paraíba) ter que apresentar antes, pois o 89 

mesmo necessitaria se ausentar mais cedo da reunião. O Sr. José Godoy (Procurador 90 

Federal dos Direitos do Cidadão da Paraíba) trouxe para os membros do comitê sobre a 91 

questão do projeto de Pagamento por Serviços Ambientais que será realizado 92 

inicialmente na cidade de Pedras de Fogo. Foi solicitado a SUDEMA um levantamento 93 

com relação a duas empresas (São João e Giasa) e também estão aguardando o 94 

levantamento feito pela UFPB. A Sra. Letícia (Prefeitura Municipal do Conde) 95 

questionou de onde viria o dinheiro que seria utilizado para compensação ambiental, e 96 

afirmou que o município do Conde tem o interesse em compensar o produtor, porém 97 

tem dúvidas de onde virá o recurso. O Sr. José Godoy (Procurador Federal dos Direitos 98 

do Cidadão da Paraíba), informou que o dinheiro pode vir do recurso da cobrança, de 99 

investimentos de empresas privadas e de outros meios que devem ser estabelecidos em 100 
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leis criadas pelo município. O Sr. Cogésio de Jesus (Prefeitura de Alhandra) informou 101 

que o município de Alhandra já tem realizado um trabalho para revitalização das 102 

nascentes. A Sra. Carla Daniela (Assessora do PRDC/PR/PB) informou que o 103 

município de Pedras de Fogo foi escolhido, pois o mesmo já apresentava um projeto de 104 

preservação de nascentes em andamento e foi o primeiro que se apresentou como 105 

interessado. Complementou que é importante conhecer o trabalho de outros municípios, 106 

pois o projeto de Pedras de Fogo servirá de modelo para iniciar em outros municípios. 107 

A Sra. Rejane (AESA) destacou a importância do Cadastro Rural - CAR para dar 108 

continuidade ao estudo do PSA e a Sra. Silene Ximenes (FUNASA – Presidente do 109 

CBH-LS) informou que já foi requerido a SUDEMA informações a respeito do CAR 110 

das áreas do Litoral Sul. O Sr. José Godoy comentou sobre a dificuldade em se reunir 111 

com os procuradores dos outros municípios da bacia do Gramame, mas que está 112 

fazendo o possível para o andamento do programa. A Sra. Carla Daniela (Assessora do 113 

PRDC/PR/PB) informou também que o resultado do Selo do Gramame será informado 114 

na reunião do dia 28. Passou para o próximo ponto de pauta. 3. Eleição e Posse dos 115 

Membros Referente ao Edital Simplificado: A Sra. Silene Ximenes informou que 116 

como o plenário não pode opinar na eleição do Poder Público Municipal foi dado um 117 

tempo para que os mesmos decidam quem vai ser o titular e o suplente. Após realização 118 

da eleição, a Prefeitura Municipal do Conde ficou como titular e a Prefeitura Municipal 119 

de Alhandra ficou como suplente. Passou para o próximo ponto de pauta, apresentação 120 

da Proposta de Aplicação dos Recursos da Cobrança para o ano 2018: A Sra. 121 

Maria Betânia (Gerente de Cobrança da AESA) informou que foi suplementado o valor 122 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)  para custeio dos membros do ENCOB, um curso 123 

de capacitação, etc. Informou que o TDRM das Bacias será pago com recursos do 124 

PROGESTÃO, e o dinheiro do item da cobrança que estava planejado para elaboração 125 

do TDR, será utilizado em outro programa ou redistribuído aos programas escolhidos 126 

pela proposta de aplicação do recurso da cobrança. Os programas do Plano Estadual de 127 

Recursos Hídricos propostos para utilizar o recurso da cobrança foram os programas 128 

5,10,11 e mais o custeio. Foi informado que a preservação das nascentes que foi 129 

sugerido no programa 24 vai ser encaixado no programa 10 de educação ambiental. O 130 

valor total será de R$276.738,83 (Duzentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e oito 131 

mil, e oitenta e três centavos). As ações previstas para o programa nº 5, será revisar os 132 

valores e atualizar o Decreto da Cobrança; o programa nº 10 envolve ações como gastos 133 

com encontro estadual dos comitês, com o ENCOB e com campanhas educativas; o 134 
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programa nº 11 envolve gastos com cursos de capacitação dos membros do comitê. O 135 

Sr. Francisco Carlos (Prefeitura de Pitimbu) sugeriu fazer parcerias com instituições 136 

como Embrapa, SENAI, Emater e outros, onde o comitê entraria com o apoio logístico e 137 

as empresas com cursos. A proposta de cobrança foi aprovada pelos membros presentes. 138 

Dando continuidade passou para a Apresentação das metas pactuadas do 139 

PROCOMITÊS (Maraci Virgolino – AESA): a Sra Maraci Virgolino (AESA) 140 

iniciou se apresentando e informando sobre o histórico da criação do PROCOMITÊS. 141 

Em seguida abordou os aspectos legais; a forma de repasse; a destinação e restrições de 142 

aplicação dos recursos; as diretrizes gerais para cálculo do repasse anual; o valor 143 

máximo de repasse anual por CBH; a metodologia de enquadramento dos CBHs e em 144 

qual nível os comitês do Estado da Paraíba foram enquadrados; o processo referente aos 145 

trâmites e atividades requeridas; as metas pactuadas entre cada comitê e a ANA, 146 

especificando, neste tópico, os componentes, os indicadores, a descrição da meta, os 147 

respectivos anos para cumprimento e os pesos definidos pelos comitês ao cumprimento 148 

de cada componente. Finalizada a apresentação O Sr. Francisco Carlos (Prefeitura de 149 

Pitimbu) sugeriu que o comitê solicitasse a SUDEMA um assento para compor o 150 

Conselho Gestor da APA Tambaba. Em relação aos membros que irão representar o 151 

CBH-LS nas reuniões do CIEA, A Sra. Silene Ximenes (FUNASA – Presidente do 152 

CBH-LS) sugeriu a participação da Sra. Ana Cristina (UFPB), que ficou de verificar a 153 

disponibilidade de horário, e a Sra. Maria Edelcides (IFPB). Nada mais havendo a 154 

tratar. Eu, Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos, Secretária Geral desta Plenária, 155 

lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada será acompanhada da lista com as 156 

assinaturas dos presentes. 157 

Poder Público Federal 

Titular Suplente 

Silene Lima Dourado Ximenes Santos 

FUNASA 
Rodrigo Dutra Escarião 

IBAMA 

Poder Público Estadual 

Titular Suplente 

Joacy Mendes Nóbrega 

AESA 

Vago 

George Sabóia Marinho Lúcio 

Defesa Civil Estadual 

Vago 

Poder Público Municipal 

Titular Suplente 

Antônio Loureiro Cavalcante 

Prefeitura Municipal de Caaporã 

Vago 

Pedro José César Lima Vago 
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Prefeitura de Pedras de Fogo 

Francisco Carlos de Figueiredo Pinheiro 

Prefeitura Municipal de Pitimbu 

Vago 

Vago Vago 

Sociedade Civil 

Titular Suplente 

Siese de Meer 

Associação Comercial Ind. e de Serviços de 

Conde-PB 

Vago 

Luís Augusto de Lima Santos 

ASPLAN 

Vago 

João Paulo Neto 

CREA-PB 

Vago 

Domingos de Lélis Filho 

FAEPA 

Vago 

Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos 

IFPB 

Vago 

Maria Angela Barros Moraes 

Movimento SOS Rio Cuia 

Vago 

Jaques ferreira dos Santos 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pitimbu 

Cleiton Carneiro da Silva 

Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente de 

Pitimbu 

Ana Cristina Souza da Silva 

UFPB 

Vago 

Usuários de água 

Titular Suplente 

Mírian Flávia de Lira 

Agro Industrial Tabu S.A. 

Vago 

Genaldo Henriques de Andrade Júnior 

Alpargatas S/A 

Vago 

Simão Pedro de Sousa Aragão Marques 

AMBEV S.A. 

Vago 

Wanessa Cabral Leite 

Biosev S.A. 

Vago 

Leonardo Leite Brasil Montenegro 

CAGEPA 

Vago 

Júlio Saraiva Torres Filho 

Coteminas S.A. 

Vago 

José Augusto dos Santos 

Edivânia da Silva Gomes 

Vago 

Renata Hellen de Oliveira Gabriel 

Elizabeth Porcelanato Ltda 

Vago 

Robinson Noronha Ramos 

Refrescos Guararapes Ltda 

Vago 

Breno Andrade de Matos Júnior 

Severina Zezita Souza de Matos 

Vago 
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