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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA 

 

 

As 9 (nove) horas e 50 (cinquenta) minutos do dia 15 de outubro de 2010, no auditório 

do MISA - Museu Interativo do Semi-árido no Campus da Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, localizado na cidade de Campina Grande-PB, o Sr. Ulysmar 

(Vice-Presidente) deu início à Reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba, verificando que havia quorum para que se instalasse a reunião. Complementou 

falando da dificuldade de reunir o quorum de 2/3 para alterações no regimento. A Sra. 

Lourdes continuou falando da dificuldade de finalizar esta pauta e que há 3 reuniões 

está buscando obter sucesso. O Sr. Claudionor expôs sua opinião sobre as dificuldades 

de reunir o quorum de 2/3, que o órgão gestor não está dando o apoio necessário, 

conforme foi combinado na última reunião do comitê. A Sra. Socorro (DNOCS) expôs 

que o comitê está desacreditado e que os membros não têm estímulo para vir para as 

reuniões. O Sr. Robi informou a todos que disponibilizou o carro da Emater para 

deslocar alguns membros do comitê para esta reunião, porém algumas pessoas 

desmarcaram de última hora. O Sr. Gilvan fez uma reflexão sobre essas dificuldades, 

porém não colocando a responsabilidade apenas na AESA, mas também nas prefeituras 

e nos próprios membros. O Sr. Edvan falou da necessidade de representação da 

Sociedade Civil, da falta de apoio da AESA, do grande interesse inicial que as pessoas 

tinham pelo comitê e que hoje não vê mais. A Sra. Mirella informou que entrou em 

contato com os membros, porém muitos não possuem mais o telefone de contato 

informado, ficando quase impossível a comunicação com estes. Passou-se então a 

discutir as alterações do regimento interno. Após analisado todo o regimento o mesmo 

foi aprovado pelos presentes. O Sr. Claudionor solicitou que outros pontos sejam 

inseridos nas reuniões do Comitê, como por exemplo, informar como está o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Como está a situação das obras de transposição do 

rio São Francisco que vai beneficiar a bacia do Rio Paraíba, através do seu eixo Leste, 

bem como será a feita a cobrança pelo uso da água transposta. O Sr. Robi solicitou que 

seja feita apresentação do projeto submetido pela AESA e outras universidades com 

área de atuação na bacia do rio Paraíba. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Ulysmar 

deu por encerrada esta reunião. Esta ATA foi lavrada e assinada por mim, Maria de 

Lourdes Barbosa, a qual segue com a lista de presença dos participantes ANEXA.  

 

 

Maria de Lourdes Barbosa ________________________________________________ 

 

 

 


