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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Sul - 2 

2019 3 

Aos vinte e seis dias (terça-feira) do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 4 
8h30min, no auditório do DER, situado na Avenida Ministro Américo de Almeida, s/n, 5 

Torre, no município de João Pessoa/PB (Dentro do prédio do DER - Departamento de 6 
Estradas e Rodagem), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias 7 
Hidrográficas do Litoral Sul do ano de 2019. O Sr. Pedro José César Lima 8 
(Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS) saudou a todos os presentes e 9 
deu início a reunião fazendo a leitura da pauta: 1. Informes da Diretoria Colegiada; 2. 10 

Leitura e Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2018; 3. Eleição para 11 
Vice-Presidente; 4. Discussão sobre as vagas remanescentes; 5. Cobrança pelo Uso 12 

da Água Bruta: prestação de contas; 6. Apresentação do relatório anual de 13 
atividades do ano 2018; 7. Plano de Trabalho para o ano 2019; 8. Apresentação: 14 
Uma visão geral do ENCOB – Encontro Nacional dos Comitês de Bacias 15 
Hidrográficas; 9. Deliberações. Passou para o primeiro ponto da pauta. 1. Informes 16 

da Diretoria Colegiada, solicitando para que, quem tivesse algum informe, se 17 
manifestasse, então o Sr. Genaldo Henriques de Andrade Júnior (Alpargatas S/A), 18 
informou que seria transferido para Campina Grande e o Sr. Waldênio Barbosa da 19 

Silva (Alpargatas S/A) ficaria como titular representante da Alpargatas no CBH-LS. 20 
Não havendo mais informes passou-se para o próximo ponto da pauta. 2. Leitura e 21 

Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2018, o Sr. Pedro José César Lima 22 
(Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS) fez a leitura da ata e colocou 23 
em aprovação no plenário sendo aprovada por todos, passou a palavra para o comitê 24 

onde a Professora Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba - 25 

UFPB) apontou a importância da apresentação da Sra. Cristiane Sassi (Universidade 26 
Federal da Paraíba – UFPB) sobre o Estado Trófico e Presença de cianobactérias e 27 
cianotoxinas no reservatório Gramame – Mamuaba, realizada na 3ª reunião ordinária do 28 
ano de 2018, e sugeriu que fosse realizado uma reunião para discutir e apontar ações 29 

que o CBH-LS poderia realizar para auxiliar na melhoria da qualidade da água e no 30 
incentivo da preservação das áreas de proteção, e ainda que cada membro registrasse 31 
suas sugestões de ações e enviasse para diretoria do CBH-LS, para que, juntamente com 32 
a secretária executiva (AESA), fosse analisado a viabilidade das ideias e que, na 33 
próxima reunião, fosse discutido mais a fundo as ideias mais viáveis. O Sr. Pedro José 34 

César Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS) solicitou uma 35 
inversão de pauta passando para a quinta pauta. 5. Cobrança pelo Uso da Água Bruta: 36 
prestação de contas, e convidando a Sra. Maria Betânia Silva dos Santos (Gerência 37 
Executiva de Cobrança – AESA) a fazer a apresentação da prestação de contas 38 
referente a cobrança do uso de água bruta, onde foi apresentado um apanhado geral 39 

referente ao valor que será abatido do litoral sul correspondente ao ano de 2018, após 40 
isso foi apresentado o valor arrecadado do ano dois e do ano três da cobrança da bacia 41 

do Rio Gramame e do Rio Abiaí. Ainda foi apontado que o plano aprovado, na última 42 
reunião de 2018 do conselho, seria enviado por e-mail para que todos estivessem cientes 43 
dos valores, juntamente com as planilhas atualizadas dos Comitês com os valores reais 44 
referente aos três anos de cobrança, e também indicado o valor disponível para trabalhar 45 
o percentual dentro de cada programa. Por fim foi informado que a AESA conseguiu 46 
um espaço para a construção de uma sala que estará à disposição dos Comitês para a 47 



realização de reuniões e eventos. Voltando para a ordem cronológica e indo para o 48 

terceiro ponto da pauta. 3. Eleição para Vice-Presidente, o Sr. Pedro José César Lima 49 
(Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS), passou a palavra para a 50 

Professora Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba - UFPB) 51 
que apresentou as atribuições do presidente que consta no art. 21 do Regimento Interno 52 
do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado da Paraíba, dentre as 53 
funções foi apresentado: I – dar posse aos membros titulares e suplentes; II - representar 54 
o CBH-LITORAL SUL judicial e extrajudicialmente; III - presidir as reuniões ou 55 
designar um membro para coordená-las; III - o direito de exercer o voto desempate; IV - 56 

resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário; V - estabelecer a ordem do dia, 57 
bem como determinar a execução das deliberações do Plenário, através da Secretaria 58 
Geral; VI - tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as, à homologação do 59 
Plenário, em reunião extraordinária, para tanto imediatamente convocada; VII - 60 
convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Plenário; VIII - zelar pelo 61 

cumprimento do Regimento Interno; IX - executar e fazer executar as deliberações 62 

tomadas em reunião pelo CBH-LITORAL SUL; X - elaborar o programa de trabalho 63 

para sua gestão, submetendo-a a apreciação do Comitê na primeira reunião ordinária de 64 
seu mandato; XI - designar relatores para as matérias a serem apreciadas pelo Comitê, 65 
fixando os prazos para apresentação dos relatórios; XII - submeter à aprovação do 66 
Comitê, a cada reunião ordinária, a ata da reunião anterior; XIII - manter o CBH-67 

LITORAL SUL informado das discussões que ocorrerem no Conselho Estadual de 68 
Recursos Hídricos; e as funções do vice-presidente, que consta em um parágrafo único 69 
do art. 21, é de auxiliar o Presidente em suas tarefas e atribuições e substituí-lo em seus 70 

impedimentos. Por fim, o Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - 71 
Presidente do CBH-LS) solicitou que quem tivesse interesse em assumir o cargo de 72 

vice-presidente se manifestasse, então o Sr. Domingos de Lélis Filho (Federação da 73 
Agricultura e Pecuária – FAEPA) apontou interesse, sendo aprovado pelos membros 74 
do comitê e sendo então eleito como vice-presidente do CBH-LS. Posteriormente 75 

passou para a quarto ponto da pauta. 4. Discussão sobre as vagas remanescentes. Foi 76 

apontado pela Sra. Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos (Instituto Federal da 77 
Paraíba – IFPB), que faz-se necessário a verificação da presença dos membros titulares 78 
nas últimas reuniões, e caso esses tenham mais de três faltas, será preciso entrar contato 79 

com cada um para verificar o interesse em continuar fazendo parte do CBH-LS como 80 
membro titular. Após o intervalo o sexto ponto da pauta foi apresentado. 6. 81 

Apresentação do relatório anual de atividades do ano 2018, o Sr. Pedro José César 82 
Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS  indicou e explicou as 83 
atividades e os valores gastos referente a cada ação desenvolvida no ano de 2018, e 84 

mediante a apresentação foi sugerido que cada ação indicada na reunião fosse registrada 85 
em uma planilha para que o controle das mesmas fosse feito. Então o relatório foi 86 

deliberado e aprovado pelo Comitê. Por fim, passou-se para o sétimo ponto da pauta.  7. 87 
Plano de Trabalho para o ano 2019. Onde o Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura 88 
de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS, apresentou as atividades e metas 89 

esperadas para o ano de 2019. Ainda a Professora Ana Cristina Souza da Silva 90 
(Universidade Federal da Paraíba – UFPB) informou que foi sugerido a AESA que os 91 
planos de trabalho estivessem disponíveis na página da AESA para que qualquer pessoa 92 
pudesse ter acesso. Sendo assim, o plano foi aprovado pelo Comitê. Referente ao oitavo 93 

ponto da pauta 8. Apresentação: Uma visão geral do ENCOB –Encontro Nacional 94 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas, não foi realizado pois as pessoas que 95 
compareceram ao ENCOB não puderam estar presentes na Reunião Ordinária. O último 96 
ponto da pauta foi 9. Deliberações, onde o Sr. Domingos de Lélis Filho (Federação da 97 



Agricultura e Pecuária – FAEPA) comentou sobre um programa chamado Assistência 98 

Técnica e Gerencial de Propriedades, onde acompanha-se um grupo de produtores por 99 
até dois anos, capacitando-os, e sugeriu como proposta que fosse feito um projeto no 100 
mesmo modelo a fim de capacitar os produtores e minimizar os impactos no 101 

reservatório Gramame – Mamuaba, a sugestão foi bem recebida por todos. Nada mais 102 
havendo a tratar. O Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - 103 
Presidente do CBH-LS) encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos. Eu, 104 
Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos, Secretária Geral desta Plenária, lavrei a 105 
presente ATA que depois de lida e aprovada será acompanhada da lista com as 106 

assinaturas dos presentes.  107 
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