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Aos vinte um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 9h00min, no Auditório da 3 

Guaraves (Unidade Abatedouro), na cidade de Guarabira-PB, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária 4 

do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no ano de 2017. O Sr. 5 

Vamberto de Freitas Rocha (Presidente do CBH-LN) fez a abertura da reunião, saudando a 6 

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

2. Informes da diretoria; 3. Apresentação: Canal das Vertentes Litorâneas (Demilson 8 

Lemos – SEDAP); 4. Apresentação sobre as outorgas e licenças hídricas nas bacias 9 

hidrográficas do Litoral Norte (Representante da AESA); 5. Definição de representante do 10 

CBH-LN no Conselho Gestor da APA e ARIE do Rio Mamanguape; 6. Palavra facultada 11 

e passou a palavra para a Sra. Mirella Leôncio Motta e Costa (IFPB e 1ª Secretária Geral) que 12 

saudou a todos os presentes e iniciou com o primeiro item da pauta. 1. Leitura e Aprovação da 13 

Ata da Reunião Anterior. A Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral) fez a leitura da minuta 14 

da ata da 1ª Reunião Ordinária do ano 2017 e em seguida submeteu-a aprovação do plenário, o 15 

Sr. Assis Firmino da Silva (FETAG) pediu para acrescentar sua fala em relação às ações do 16 

CBH-LN em 2016 e a proatividade da atual diretoria colegiada, sendo aprovada por todos os 17 

presentes com a alteração solicitada. Em seguida, passou para o segundo ponto de pauta. 2. 18 

Informes da Diretoria (relatório de atividades): a Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral 19 

do CBH-LN) fez uma breve fala sobre o PROJETO DE MONITORAMENTO DA 20 

QUALIDADE DA ÁGUA DO ESTUÁRIO DO RIO MAMANGUAPE que será desenvolvido 21 

em parceria interinstitucional entre CBH-LN, IFPB e ICMBio, com recursos do GEF-Mangue. 22 

Falou também sobre o desenvolvimento do Projeto MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DOS 23 

PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA BACIA 24 

HIDROGRÁFICA DO LITORAL NORTE DO ESTADO DA PARAÍBA a qual a Sra. Maria 25 

Adriana (ABRH) que coordenadora do projeto e professora da UNIPÊ e o CBH-LN é entidade 26 

parceira. A Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral) informou também que a Diretoria do 27 

CBH-LN está cobrando da AESA a aplicação dos recursos da cobrança a partir dos programas 28 

que foram aprovados pelo plenário do comitê. Continuou os informes sobre os membros que 29 

perderam a vaga neste comitê em virtude de duas faltas consecutivas em reuniões ordinárias do 30 

Comitê sem justificativa acatada pelo plenário, as quais foram as Prefeituras de Santa Rita, 31 

Marcação e Mataraca. Considerando a vacância dessas três vagas do Poder Público Municipal, 32 

a Diretoria Colegiada do CBH-LN lançou um edital simplificado para essas vagas remanescentes 33 

e as inscrições foram prorrogadas até dia 04 de julho de 2017, todos os editais referentes ao 34 

processo simplificado para o Poder Público Municipal encontra-se no site da AESA. Ainda sobre 35 

o processo de desligamento de membros informou que a Colônia de Pescadores e Aquicultoras 36 

Z-39 (usuário de água) perdeu a vaga também em virtude de faltas não justificadas e a diretoria 37 

do CBH-LN convocou o suplente Sr. José Ivanildo (usuário de água) para assumir a 38 

titularidade. A Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral) informou que o CBH-LN e o CBH-39 

PB organizaram o III Seminário de Meio Ambiente de Sapé e Região, com o apoio da AESA, 40 

que foi realizado no dia 09 de junho deste ano. E finalizou os informes sobre a contratação do 41 
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consultor para elaboração do Termo de Referência - TDR dos Planos de Recursos Hídricos das 42 

bacias hidrográficas. A AESA está providenciando a contratação do Sr. Reinolds. O Sr. João 43 

Paulo (CREA) informou que o Sr. Reinolds também se dispôs a fazer o Plano de Saneamento 44 

Básico do Município de Serraria, a qual é membra do CBH-LN. Passou para o terceiro ponto da 45 

pauta. 3. Apresentação: Canal das Vertentes Litorâneas (Demilson Lemos – SEDAP): A 46 

Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral) informou que o Sr. Demilson Lemos (SEDAP) em 47 

virtude de doença do filho ficou impossibilitado de participar desta reunião. Passou para o quarto 48 

ponto da pauta. 4. Apresentação sobre as outorgas e licenças hídricas nas bacias 49 

hidrográficas do Litoral Norte (Representante da AESA): A Sra. Andrea Cartaxo (Gerente 50 

de Outorga da AESA) iniciou sua apresentação pelo organograma da AESA, suas competências, 51 

tais como cadastro de usuários, licença de obras hídrica, outorga de direito de uso dos recursos 52 

hídricos, fiscalização, cobrança da água bruta, monitoramento dos mananciais do Estado da 53 

Paraíba. Explicou o que é outorga e sua importância para o controle da quantidade e qualidade 54 

da água, também explicou o procedimento para dar entrada na outorga, e os usos de água que 55 

dependem de outorga. E por fim, apresentou os números de usuários das bacias hidrográficas 56 

dos rios Mamanguape, Camaratuba e Miriri. Nas três bacias o total de usuários outorgados, as 57 

outorgas em andamento e vencidas são, respectivamente: 103, 161, 539. A Sra. Mirella (IFPB 58 

e 1ª Secretária Geral) diante desse número alto de outorgas vencidas questionou o que a AESA 59 

está pensando em fazer para sanar esse problema. A Sra. Andrea Cartaxo (AESA) respondeu 60 

que é uma lacuna, e esbarra na questão do quadro técnico reduzido e aumento da demanda. Mas 61 

o Gerente de Fiscalização solicitou a relação de outorgas vencidas para distribuir para as 62 

regionais da AESA, com também enviar notificação por AR, e-mail e quando nas situações que 63 

precisar o fiscal da AESA vai in loco, são poucas as correspondências que voltam. Nesse sentido 64 

pediu apoio ao comitê, nas reuniões do comitê os membros podem trazer denúncias, informações 65 

sobre uso dos recursos hídricos das bacias. Ainda colocou a preocupação com a implementação 66 

da cobrança, pois muitos usuários pediram revisão dos volumes, mas a AESA está analisando 67 

esses pedidos com muita cautela, porque depois que a cobrança iniciou, muitos usuários estão 68 

pedindo redução do volume outorgado anteriormente. E por fim, falou o novo site da AESA que 69 

já está disponível para acesso e todos os procedimentos de entrada de outorga, cobrança vão ser 70 

automatizados. Passou para o quinto ponto da pauta. 5. Definição de representante do CBH-71 

LN no Conselho Gestor da APA e ARIE do Rio Mamanguape: A Sra. Mirella explicou que 72 

o representante do CBH-LN era o Sr. Carlos Henrique (Miriri), mas como o mesmo saiu da 73 

Miriri, e consequentemente, do comitê será necessário substitui-lo. Para a substituição, foram 74 

colocados os nomes do Sr. Hélio (Sindalcool) e a Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral), o 75 

plenário escolheu a Sra. Mirella, e a diretoria do CBH-LN ficou de consultar o Conselho para 76 

saber se o suplente pode ser da mesma instituição. Nada mais havendo a tratar o Sr. Vamberto 77 

de Freitas deu por encerrada esta reunião e agradeceu a presença de todos. Eu, Mirella Leôncio 78 

Motta e Costa, Secretária Geral desta Plenária, lavrei a presente ATA que depois de lida e 79 

aprovada será assinada por mim e acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 80 
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Mirella Leôncio Motta e Costa 83 
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