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Ata da 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB – Ano 2012 
 

Aos 08 dias do mês de maio de 2012, às 10h00min, no auditório do Sindicato dos Engenheiros 

- SENGE, em Campina Grande-PB, o Presidente do CBH-PB, Sr. Ulysmar Curvelo Cavalcanti, 

deu início a 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB (Gestão 2011-2013), no ano de 2012, saudando 

os membros. Passou-se então para o primeiro ponto da pauta. 1) Leitura e aprovação da ata 

da reunião anterior. A Sra. Maria de Lourdes Barbosa de Sousa (Secretária do CBH-PB) fez a 

leitura da Ata submetendo-a a apreciação dos membros, esses informaram que não haviam 

recebido a Ata. O Sr. Antônio Carlos Pires de Mello (PATAC) solicitou que fosse feita uma 

retificação nos informes que ele passou na 2ª Reunião Ordinária do CBH-PB, ocorrida em 

dezembro/2011. A Ata foi aprovada com a retificação feita pelo  Sr. Antônio Carlos Pires de 

Mello (PATAC) e acordado o seu envio a todos os membros. Seguiu-se, então para o segundo 

ponto de pauta.  2) Informes Gerais. Os informes foram iniciados pelo Sr. João Batista da Silva 

(APAN) que fez um relato sobre a reunião ocorrida no dia 16 de abril do corrente ano, na 

Procuradoria da República - Ministério Público Federal, em João Pessoa-PB, com vistas a 

discutir questões relacionadas à retirada mecanizada de areia, bem como ao uso e ocupação 

do solo no rio Paraíba e seu entorno imediato. Acrescentou que estiveram presentes o 

IBAMA, SUDEMA, AESA, ONGs, CPRM, dentre outras, e ficou decidido que as instituições 

responsáveis por liberar as licenças para retirada de areia teriam que adotar critérios para sua 

exploração. O Sr. João Batista da Silva (APAN), ainda informou que o Fórum em Defesa do rio 

Paraíba é dinâmico e a próxima reunião será no dia 16 de maio do corrente ano, no município 

de Salgado de São Félix. O Sr. Walber Farias Marques (Prefeitura de Cabedelo/PB) sugeriu que 

no procedimento de licenças para retirada de areia constasse norma de que a mesma só fosse 

dada com o parecer do Comitê. O Sr.  João Batista da Silva (APAN) acrescentou que em 

Itabaiana/PB a sociedade organizada conseguiu cassar seis (06) licenças para retirada de areia 

dada pela SUDEMA  e IBAMA. Foi comentado que agora com o Ministério Público Federal à 

frente, a situação deverá ter mudança de cenário e se espera uma fiscalização eficiente dessa 

atividade para que seja feita com critérios fim preservar os corpos hídricos e que o Comitê 

está fazendo seu papel. Foram feitas outras observações sobre essa questão de retirada de 

areia, tendo sido informado que no leito do Rio Taperoá (Sub-Bacia do Taperoá) também é 

feita a retirada mecanizada de areia das margens do rio, sendo que eles possuem licenças. A 

Sra. Maria de Lourdes Barbosa de Sousa (Secretária do CBH-PB) sugeriu que o Comitê emitisse 

ofício ao IBAMA e SUDEMA sobre essas licenças, no que foi apoiada pelo plenário. O Sr. 

Aristarco Dias de Araújo Filho (EMATER) acrescentou que no município de Itabaiana/PB são 

retiradas em média cerca de 80 caminhões de areia por dia, sendo vendida uma carrada de 

areia por 12 reais e se sabe que em Pernambuco essa carrada é repassada a preço de 800 

reais. O Sr. Ulysmar Curvelo Cavalcanti (Presidente do Comitê), respondeu que essas questões 

foram encaminhados ao Ministério Público e que  se tem que aguardar a tramitação dessas 
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providências, já que o Comitê não tem poder de polícia. A Sra. Maria do Socorro Mendes Rosa 

(ABRH) interviu dizendo que o comitê pode elaborar moção, deliberar sobre o assunto. O Sr. 

Claudionor Vital Pereira (CENTRAC) indagou como estaria essa discussão no Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos, pois no seu entender esse não pode ficar alheio, já que o Comitê tem 

uma atuação restrita. Foi acordado com todos que se propusesse ao CERH que este assunto 

sobre a retirada desordenada e sem nenhum critério de areia das margens dos rios da bacia 

do rio Paraíba, seja assunto de pauta da próxima reunião do CERH. A Sra. Lovania (AESA) 

informou o que foi discutido na reunião que aconteceu no dia 23 de abril de 2012, no IFPB, 

com a professora Tânia Maria de Andrade (Vice-presidente do CBH-PB), sobre o “Projeto 

Estruturante e Sustentabilidade e Gestão em Recursos Hídricos”. Nessa primeira reunião foi 

debatida algumas metodologias a serem utilizadas no projeto. Acrescentou que no dia 

09.05.2012, em Campina Grande-PB, haverá nova reunião com vistas a dar continuidade a 

essa discussão. O Sr. Claudionor Vital Pereira (CENTRAC) sugeriu que o Comitê faça um ofício 

informando a UFCG que o seu representante não está comparecendo às reuniões. Lembrou 

que na outra gestão do Comitê a Profª Márcia era quem representava esse Órgão e deu uma 

contribuição importantíssima nas discussões e encaminhamentos. Em seguida, o Sr. Ulysmar 

Curvelo Cavalcanti (Presidente do Comitê) informou ao plenário o que foi apresentado no 

Encontro sobre a Transposição do Rio São Francisco, ocorrida no auditório do Hotel Verde 

Green, em João Pessoa-PB, no dia 27.02.2012 com a presença do Ministro da Integração 

Nacional, o Sr. Fernando Bezerra que proferiu uma palestra sobre a situação atual da 

Transposição quando informou que as obras estão sendo executadas e a nova previsão para  

conclusão  no ano de 2015. A Sra. Maria de Lourdes Barbosa de Sousa (Secretária do CBH-PB) 

ficou responsável por encaminhar para o e-mail de todos a palestra do Ministro. A Sra. Eudete 

Petelinkar Pereira (FAEPA) informou que na mídia essa semana foi enfatizado que vários 

municípios da Paraíba estão prejudicados com a falta de saneamento, e questionou o que o 

Comitê pode fazer para ajudar esses municípios e a sociedade civil de forma pró–ativa, tendo 

em vista, que um dos pré-requisitos para o recebimento das águas do são Francisco é que as 

cidades beneficiadas com a transposição sejam saneadas. O Sr. Jacinto Bezerra da Silva 

(Prefeito de Camalaú),disse que o município tem o projeto de saneamento, mas na avaliação 

do Governo Federal  Camalaú e outro município ficou de fora e a Cidade de Monteiro foi 

beneficiada, com o saneamento. O Sr. Ulysmar solicita que o Sr. Jacinto Bezerra da Silva 

(Prefeito de Camalaú) encaminhe ao Comitê o Projeto.  Foi indagada a Diretoria quais os 

procedimentos adotados com as solicitações feitas ao Comitê. A Sra. Maria de Lourdes 

Barbosa de Sousa (Secretária do CBH-PB) respondeu que todas as solicitações mediante 

documentos (ofícios, cartas..etc.) feitas ao Comitê  são socializadas com os membros nas 

reuniões para conhecimento das providências adotadas. Em ato contínuo, o Sr. Ulysmar 

Curvelo Cavalcanti (Presidente do Comitê) solicitou para que a Sra. Maria de Lourdes Barbosa 
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de Sousa (Secretária do CBH-PB) informasse sobre documento enviado ao Comitê pelo 

membro Daniel Pereira Duarte (representante do Instituto  Histórico e Geográfico do Cariri) a 

cerca da abertura da comporta do Açude de Sumé. A Sra. Maria de Lourdes Barbosa de Sousa 

(Secretária CBH-PB) respondeu que o Comitê encaminhou um ofício para a Coordenadoria 

Estadual do DNOCS na Paraíba – CEST-PB/DNOCS, e o Setor Técnico do Órgão informou que 

sempre é feito um cálculo para simulação com estudo técnico para o momento baseado nas 

condições climáticas, hidrológicas do açude, com o objetivo de não causar nenhum transtorno 

para os usuários. Com a previsão da estiagem o cenário é outro, acrescentou que o DNOCS 

agiu com segurança e estudo técnico e que não é um órgão conhecido por secar seus açudes e 

sim em preservar. Tendo sido encerrado o item dos informes e discussões a cerca dos 

mesmos, a Diretoria Colegiada colocou em votação o local melhor para as reuniões, sendo 

aprovado por unanimidade Campina Grande, passou-se então, para o 3° ponto de pauta. 3) 

Apresentação da Agenda de Atividades do Comitê para 2012:  A Sra. Maria de Lourdes 

Barbosa de Sousa (Secretária do CBH-PB) apresentou a Agenda do Comitê para 2012 tendo 

sido aprovada pelo Plenário. Informou ainda, em resposta a indagações, que o Plenário do 

CBH-PB se reúne ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano  e extraordinariamente sempre que 

for necessário conforme o Regimento Interno. A agenda do CBH-PB para 2012 ficou assim 

definida: 1ª Reunião Ordinária no dia 08.05.2012 em Campina Grande-PB, no auditório do SENGE; 2ª 

Reunião Ordinária em 06.11.2012 em local a definir na 1ª Reunião.Após essas explicações se 

discutiu o 4° ponto de pauta. 4) Compor Comissão no Comitê para analisar e dar Parecer 

sobre a situação do plano de recursos hídricos da bacia do rio Paraíba: a seguinte comissão 

foi formada e aprovada em plenário:  o Sr. Alexandre Maciel Guerra (Japungu), a Sra. Maria do 

Socorro Mendes Rosa (ABRH), o Sr. Williamms da Silva Guimarães de Lima (Prefeitura João 

Pessoa), o Sr. Amauri Ferreira de Souza (Câmara de Vereadores de Barra de Santana), o Sr. 

Antônio Carlos Pires de Mello (PATAC), a Sra. Lovania (AESA), a Sra. Maria de Lourdes Barbosa 

de Sousa (DNOCS)e a Sra.  Eudete Petelinkar Pereira (FAEPA). Ficando acordada uma reunião 

Extraordinária para o dia 09.10.2012, para analise e se não tiver nenhuma alteração, sua 

aprovação e na 2ª Reunião Ordinária a apresentação do Plano Finalizado. A Sra. Lovania 

(AESA) sugeriu o Comitê oficializar junto ao CERH a revisão do Plano de bacia, passando para o 

5° ponto de pauta. 5) Outros Assuntos: o Sr. Williamms da Silva Guimarães de Lima 

(Prefeitura de João Pessoa) perguntou sobre o Encontro dos Comitês. A Sra. Lovania (AESA) 

respondeu que ainda não tem nada deliberado, mas assim que se definir, os Comitês serão 

comunicados. A Diretoria Colegiada sugeriu que as Atas do Comitê a partir dessa reunião, 

fossem enviadas para todos os membros lerem e contribuírem. E que estes devolvam 

conforme prazo determinado à Secretaria do CBH-PB. A não devolução no prazo estipulado 

será entendida como aceitação do que estava na mesma. Após o prazo será enviada a todos a 

Ata definitiva para aprovação na próxima reunião, não mais havendo leitura da mesma, a 
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sugestão foi aprovada por unanimidade. O Sr. Ulysmar Curvelo Cavalcanti (Presidente do 

Comitê) agradeceu a presença de todos. Esta Ata foi lavrada por mim, Maraci de Sousa 

Virgolino, e segue assinada por mim e com a lista de presença dos participantes anexa. 


