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Aos vinte nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 9h00min, no Auditório 3 

da Escola Técnica Estadual de Mamanguape, na cidade de Mamanguape-PB, realizou-se a 1ª 4 

Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no ano de 5 

2017. O Sr. Vamberto de Freitas Rocha (Presidente do CBH-LN) fez a abertura da reunião, 6 

saudando a todos e em seguida leu a pauta a ser tratada: 1. Leitura e aprovação da ata da 7 

reunião anterior; 2. Informes da diretoria (relatório de atividades); 3. Apresentação dos 8 

objetivos do Projeto Mapeamento da situação dos planos de saneamento básico dos 9 

municípios inseridos na bacia hidrográfica do Litoral Norte Paraíba (Prof. Maria 10 

Adriana Ribeiro – ABRH); 4. Apresentação - A ação da fiscalização dos recursos hídricos 11 

no estado da Paraíba (Pedro Freire - Gerente de Fiscalização da AESA) 5. Leitura do 12 

parecer da CTPI sobre a proposta de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da 13 

água bruta 6. Deliberação sobre a proposta de aplicação dos recursos da cobrança pelo 14 

uso da água bruta apresentada; 7. Palavra facultada e passou a palavra para a Sra. Mirella 15 

Leôncio Motta e Costa (1ª Secretária Geral) que saudou a todos os presentes e deu 16 

continuidade a pauta passando para o primeiro item da pauta. 1. Leitura e Aprovação da Ata 17 

da Reunião Anterior. A Sra. Mirella fez a leitura da minuta da ata da 3ª Reunião Ordinária do 18 

ano 2016 e em seguida submeteu-a aprovação do plenário, sendo aprovada por todos os 19 

presentes. Passou para o segundo ponto de pauta. 2. Informes da Diretoria (relatório de 20 

atividades): a Sra. Mirella fez uma apresentação sobre todas as ações desenvolvidas pelo 21 

comitê no ano de 2016, algumas ações como: Organização do Dia Mundial da Água em 22 

parceria com instituições da área, e comentou que infelizmente este ano a AESA não conseguiu 23 

fazer nenhuma ação, muito por falta de pessoal para pensar e operacionalizar uma ação 24 

relevante. Outra ação importante foi a elaboração do Planejamento Estratégico Participativo do 25 

CBH-Litoral Norte aprovado através da Deliberação nº 01 de 09 de junho de 2016. A diretoria 26 

do CBH-LN também se envolveu bastante nas discussões sobre os recursos da cobrança, que 27 

culminou com o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança de Água Bruta que já foi 28 

apresentado na reunião anterior pela Sra. Maria Betânia (Gerente de Cobrança), sendo que na 29 

reunião de hoje será votado o parecer da CTPI sobre o assunto. Ainda enfatizou a importância 30 

do Projeto de Assessoria Jurídica do CBH - Litoral Norte, coordenado pelo Sr. Alcides, o qual 31 

deu suporte nas discussões e o comitê discutia com embasamento jurídico. Ainda informou que 32 

o CBH - Litoral Norte está envolvido com os seguintes projetos: Projeto Observando Rios da 33 

SOS Mata Atlântica, como também do Observatório das Águas que visa avaliar a governança 34 

dos recursos hídricos com indicadores em todo o Brasil e o Projeto Interinstitucional entre o 35 

ICMBio, IFPB, UFPB e a Fundação Mamíferos Aquáticos para monitoramento da água do 36 

estuário do rio Mamanguape. Também falou da realização do V Encontro Estadual dos 37 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Paraíba, o qual foi um encontro muito positivo para as 38 

discussões dos comitês. Ainda realizou-se uma visita às instalações da indústria Guaraves. O 39 

Sr. Marlindo Francelino representou o CBH – Litoral Norte no XVIII Encontro Nacional dos 40 

Comitês de Bacias Hidrográficas. Foram realizadas três reuniões ordinárias e também foi 41 
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iniciada a organização da documentação necessária para adesão ao Procomitês, que a Paraíba 42 

tem que aderir este ano. A Sra. Maraci informou que a documentação está sendo encaminhada 43 

ao Governador do Estado que deve assinar o decreto aderindo a esse programa. A Sra. Mirella 44 

continuou os informes dizendo que já foi discutido no âmbito do comitê sobre o Canal das 45 

Vertentes Litorâneas, mas vai ter que ser retomada novas discussões sobre o tema, o Sr. Carlos 46 

Henrique (representante da Miriri) enviou um e-mail ontem a comunicando que não vai mais 47 

representar a Miriri no comitê, porque deixou a empresa, nesse e-mail também fez vários 48 

questionamentos em relação ao uso das águas do Canal das Vertentes Litorâneas. De pronto, o 49 

Sr. Demilson se comprometeu a fazer uma apresentação sobre o Canal das Vertentes 50 

Litorâneas. A Sra. Mirella continuou informando que enviou ofício para todos os membros 51 

faltosos, sendo que alguns já retornaram com justificativas, mas, por exemplo, a prefeitura de 52 

Marcação, tem três faltas consecutivas, como houve o processo de eleição municipal, este ano 53 

já foi enviado ofícios para todas as prefeituras que fazem parte do comitê, para que elas 54 

confirmem as suas representações. A Sra. Mirella acrescentou que estamos com dois novos 55 

representantes dos municípios de Serraria e Solânea e como convidada a prefeitura de 56 

Bananeiras. Passou para o terceiro ponto da pauta. 3. Apresentação dos objetivos do Projeto 57 

Mapeamento da situação dos planos de saneamento básico dos municípios inseridos na 58 

bacia hidrográfica do Litoral Norte Paraiba (Prof. Maria Adriana Ribeiro – ABRH): A 59 

Sra. Maria Adriana iniciou sua apresentação informando que no âmbito do planejamento 60 

estratégico elaborado ano passado tem uma atividade que seria elaborar o mapeamento dos 61 

Planos de Saneamento Básico dos Municípios do CBH-LN, diante disso, em parceria com o 62 

comitê, IFPB e UNIPÊ; lançamos um projeto para elaboração desse diagnóstico e foi aprovado. 63 

O objetivo principal do projeto é avaliar a situação dos Planos de Saneamento Básico dos 64 

Municípios inseridos nas Bacias Hidrográficas do Litoral Norte. A duração do projeto será de 65 

um ano e por fim colocou-se a disposição para qualquer dúvida e colaboração. Dando 66 

continuidade à discussão, a Sra. Mirella abriu espaço para que os representantes dos 67 

municípios colocassem um pouco da realidade deles em relação ao Plano de Saneamento 68 

Básico. A Sra. Kerssia que está Secretaria de Meio Ambiente de Bananeira, colocou que 69 

Bananeiras não é diferente dos demais municípios quanto a urbanização, turismo, loteamentos, 70 

e que o desenvolvimento desordenado atrapalha bastante a questão ambiental e que existem 71 

dificuldades na gestão dos municípios e hoje veio a reunião do comitê justamente para buscar 72 

caminhos e parcerias para dirimir os impactos ambientais. A Sra. Daiane (representante da 73 

Prefeitura de Serraria) informou que não tem conhecimento sobre a existência de Plano de 74 

Saneamento Básico. Passou para o quarto ponto da pauta. Apresentação - A ação da 75 

fiscalização dos recursos hídricos no estado da Paraíba (Pedro Freire - Gerente de 76 

Fiscalização da AESA): O Sr. Pedro Freire iniciou sua apresentação fazendo um panorama 77 

das legislações de recursos hídricos, colocou os desafios e dificuldades da gerência de 78 

fiscalização, apresentou os objetivos da fiscalização, as etapas e procedimentos da realização 79 

da fiscalização, como também alguns exemplos e ações realizadas nas bacias. E por fim 80 

enfatizou a importância da sociedade como um todo no trabalho de fiscalização, 81 

principalmente denunciando possíveis irregularidades. Passou para o quinto ponto da pauta. 5. 82 
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Leitura do parecer da CTPI sobre a proposta de aplicação dos recursos da cobrança pelo 83 

uso da água bruta 6. Deliberação sobre a proposta de aplicação dos recursos da cobrança 84 

pelo uso da água bruta apresentada: A Sra. Maria Adriana fez a leitura do parecer da 85 

Câmara Técnica e a mesma elencou priorização das ações dos recursos da cobrança, por conta 86 

da burocratização, para a AESA executar primeiro o que foi elencado como prioridade. A Sra. 87 

Mirella, submeteu o parecer à aprovação do plenário, sendo aprovado pelos presentes. E 88 

informou que o próximo passo será enviar a ata e a deliberação do comitê quanto ao Plano de 89 

Aplicação dos Recursos da Cobrança para AESA. Nada mais havendo a tratar o Sr. Vamberto 90 

de Freitas deu por encerrada esta reunião e agradeceu a presença de todos. Eu, Mirella 91 

Leôncio Motta e Costa, Secretária Geral desta Plenária, lavrei a presente ATA que depois de 92 

lida e aprovada será assinada por mim e acompanhada da lista com as assinaturas dos 93 

presentes. 94 
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Mirella Leôncio Motta e Costa 97 
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