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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraiba-CBH-PB  1 

Aos três dias do mês de setembro do ano de 2014, às 9h00min, no Auditório do Colégio 2 
Estadual da Prata, situado a Rua Duque de Caxias, 235, Bairro da Prata, Campina Grande-PB 3 
realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba - CBH-PB 4 
– Gestão 2014 - 2016. O Sr Ulysmar Curvelo Cavalcante, Presidente do CBH-PB, fez a 5 
abertura dos trabalhos solicitando ao Sr. Ricardo Pedrosa (Representante da UFCG), para fazer 6 

a leitura da ATA da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, a seguir, o Sr. 7 
Ulysmar convidou o Sr. Francisco Lopes, Diretor de Gestão e Apoio Estratégico da AESA para 8 

fazer uma apresentação sobre a situação atual dos açudes no Estado da Paraíba, o Sr. Francisco 9 
Lopes começou falando da importância da presença daquele quórum para o bom desempenho 10 
das ações concretas do Comitê na continuidade de seus trabalhos, continuando fez um breve 11 
resumo da situação dos mananciais no Estado, que estão todos baixos, e outro grande desafio 12 

era a falta de água na cidade de Boa Ventura, no vale do Piancó que passou oito dias sem água, 13 
e a cidade de Diamante, acima de Boa Ventura também que há um mês, passou cinco dias sem 14 
água. Ora essa água vem da barragem de Brusca, município de Curral Velho, abastece Curral 15 
Velho e o Município de Boa Ventura. As comportas dessa barragem foram abertas há 15 dias e 16 
a água não chegou, A AESA realizou vistoria ao longo do Rio Piancó Piranhas Açu e foi 17 
encontrado verdadeiras lagoas ao longo do riacho em quase todas as propriedades, que devido a 18 

obstrução causada por assoreamento mesmo as comportas abertas, a água não chegava aos 19 
municípios atingidos pela falta de água. Foi feito uma força tarefa emergencial com apoio das 20 

Prefeituras de Boa Ventura e de Prefeito de Curral Velho que cederam 20 homens foi visto que 21 
a maior parte desses barramentos eram em terra de juiz, propriedades de promotor, advogados, 22 

irmão de vereador e etc., Este é um exemplo dos grandes desafios enfrentado pela AESA. Esse 23 
trabalho vai continuar nos municípios de Conceição, Diamante e vários municípios naquela 24 

região do sertão para permitir que a pouca água que temos garantir aos cidadãos o 25 
abastecimento humano a dessedentação animal e aonde for possível, a liberação para irrigação. 26 

Na sequência a Sra. Jacilene Moura – Engenheira da FUNASA fez a apresentação sobre O 27 
Plano Municipal de Saneamento Básico, ela frisou que a FUNASA financia esse plano e tem 28 
feito convênios com as Universidades Estaduais e Federais bem como com a CAGEPA. É 29 

necessário que este documento/planejamento o que vai ser feito, e o tempo que as ações serão 30 
estabelecidas: curto, médio e longo prazo, com todo método estruturado com prazo 31 

estabelecido. Esta reunião foi encerrada às 10h30min. Foi servido com um lanche para que na 32 
sequência iniciar a reunião extraordinária. Eu, Maraci de Sousa Virgolino, lavro a presente ata, 33 
que vai por mim assinada e acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 34 

  35 


