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Ata da 2ª Reunião Ordinária do CBH-PB – Ano 2011 

 
Aos 16 dias do mês de dezembro de 2011, às 10h16min, no auditório do SENGE, em Campina 
Grande-PB, o Presidente do CBH-PB, Sr. Ulysmar Curvelo Cavalcanti (Usuário), deu início a 
2ª Reunião Ordinária do CBH-PB (Gestão 2011-2013), no ano de 2011, saudando os membros, 
e fez a leitura da pauta da 2ª Reunião. Sendo acordado em começar a reunião pelos assuntos 
diversos, com três informes. Após a abertura o Sr. Ulysmar Curvelo passou a palavra ao Sr. 
João Batista da Silva (APAN), que relatou que no dia 12 do mês de novembro de 2011, foi 
criado o Fórum em Defesa do Rio Paraíba, e o próximo encontro será no dia 13 do mês de 
fevereiro de 2012, na cidade de São Miguel de Itaipu/PB e na ocasião convidou todos os 
membros do CBH-PB presente a participar, como também ainda informou que no dia 04 do 
mês de dezembro foi noticiado nos jornais do Estado da Paraíba que na região de Itabaiana,  
algumas empresas estavam retirando de forma mecanizada areia das margens do Rio Paraíba. 
Em seguida passou-se a palavra a Vice-Presidente do CBH-PB a Sra. Tânia Maria de Andrade 
(IFPB), que apresentou o “Projeto Estruturante e Sustentabilidade e Gestão em Recursos 
Hídricos". que, tem como proposta que, as Instituições Universitárias trace uma malha ao redor 
do Rio e cada instituição possa ficar responsável por um espaço para estudo e construir um 
banco de dados, que nortearão a Política de Recursos Hídricos. O Sr. Gabriele Giacomelli 
(ACRF) indagou como será esse Projeto. A Sra. Tânia informou que o primeiro passo será a 
aprovação do CBH-PB, sendo aprovado por unanimidade por esse Comitê, o segundo passo 
será a realização de oficinas para os atores locais que irão poder participar do processo e 
colocar as prioridades locais. A Sra. Tânia ficou responsável em elaborar os cursos de 
capacitação para serem aplicados dentro da área da bacia. A Sra. Tânia solicitou que esse 
Projeto conste no Plano da Bacia do Rio Paraíba.  O Sr Alexandre (CREA) sugere que o comitê 
faça parte do Fórum da transposição, ficando responsável em articular essa ação, tendo em 
vista, que a Bacia do rio Paraíba será beneficiada com a transposição pelo Eixo Leste. O Sr. 
Ulysmar respondeu que o CBH-PB nunca teve acesso às informações da Transposição. O Sr. 
Claudionor (CENTRAC) pediu a palavra, e disse que outra questão que precisa constar no 
Plano da Bacia do Paraíba é a função do CBH-PB, com mais clareza. Para concluir outros 
assuntos passou-se a palavra ao Sr. Antônio Carlos (PATAC), que informou que o Governo 
Federal através do Ministério de Desenvolvimento Social – MDS rompeu com uma parceria 
bem sucedida com a ASA Brasil. Parceria essa que vem ocorrendo a mais de 10 (dez) anos que 
resultou dentre outras iniciativas na implementação de 400 mil cisternas de placas. Tendo em 
vista a realização em Petrolina/PE de uma mobilização no dia 20 de dezembro de 2011, em 
defesa da continuidade da parceria entre o MDS e a ASA.BR foi indicado Antonio Carlos 
Mello (PATAC) para representar o CBH-PB nesse evento. Em seguida passou-se para o 2° 

Ponto de pauta tendo a Sra. Lovania (AESA) apresentado o Plano de Trabalho do CBH-PB, 
onde ficou definido que necessita de conhecimento de todos de forma mais detalhada, e, que a 
mesma ficou responsável pelo envio via e-mail a todos os membros para que possam conhecer, 
e dar contribuições no sentido de, com mais detalhes, e melhorar o mesmo. O Sr. Gabriele 
Giacomelli (ACRF) alertou para que no Plano conste a origem da receita, para evitar que 
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recursos com a cobrança seja destinado a outras atividades. Ficou definido que na segunda feira 
dia 19 de dezembro de 2011 a Sra. Lovania mandará via e-mail uma cópia do Plano a todos os 
membros do comitê. O Sr. Ulysmar esclareceu que falta montar a composição da agenda com 
datas e locais, e, esta faltando à confirmação das parcerias que vem sendo negociada nos 
municípios de interesse para a realização das reuniões do comitê, ficando definido que assim 
que tiver a definição entre os parceiros será elaborado o calendário de reuniões. O Sr. Willamis 
acha que há certa dificuldade de deslocamento para participar de reuniões no alto curso da 
Bacia, “é difícil sair de João Pessoa ir até Monteiro e voltar no mesmo dia, acho que as 
reuniões deveriam ser num lugar mais central, sugiro que seja sempre na região de Campina”. 
O Sr. Gabriele alerta para a responsabilidade dos membros quanto ao horário das reuniões, “eu 
cheguei antes das nove (09hs), a reunião só começou as dez (10:00hs), a pauta não foi vencida, 
mas tenho que sair, infelizmente!”. Por fim foram dados alguns informes. A Sra. Lovania 
esclareceu que a ANA (Agência Nacional de Águas) está oferecendo via online alguns cursos 
que é de interesse do comitê, e propôs a realização do Fórum Estadual de Comitês para o 
primeiro semestre de 2012, a sugestão foi acatada por unanimidade. Nada a mais a tratar eu 
Maraci de Sousa Virgolino lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais membros 
do comitê através da lista de presença anexo.  

 

 



                

     COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA – CBH-PB      

 

 

 



                

     COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA – CBH-PB      

 

 

 

 

 

 


