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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA   6 

HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA - CBH-PB DO ANO DE 2018 7 

 8 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 2018, às 8h30, no Auditório Sebrae em Campina 9 

Grande realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Paraíba - CBH-PB do ano de 10 

2018, com as presenças dos membros abaixo assinados, o Sr. Valdemir Azevedo Pereira, Presidente 11 

do CBH-PB, fez a abertura da reunião lendo a pauta a ser tratada e na ocasião pediu alteração na 12 

ordem da pauta que foi aceito por todos: 1) Informes da Diretoria do CBH-PB; 2) Aprovação da 13 

ata da reunião anterior; 3) Plano de Trabalho da Gestão do CBH-PB (2018-2022); 4) 14 

Apresentação sobre exploração de areia do município de Santa Rita-PB (Secretaria do Meio 15 

Ambiente de Santa Rita e SUDEMA); 5) Palavra facultada; 6) Deliberações; e 7) Encerramento. 16 
Passou-se para o segundo ponto de pauta. 2) Aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Valdemir 17 

Azevedo Pereira submeteu a ata da 1ª reunião ordinária para aprovação do plenário, sendo aprovada 18 

por todos. A Sra. Maraci Virgolino (AESA) divulgou sobre o Encontro Estadual dos Comitês de 19 

Bacias Hidrográficas de 2018, comunicando as datas e que haveria uma qualificação no segundo dia, 20 

pois uma das metas do PROCOMITÊS é a capacitação dos novos membros, sendo ministrado por um 21 

técnico da ANA (Agência Nacional de Águas). Sra. Maraci Virgolino (AESA) seguiu sua fala 22 

explicando que outra meta do PROCOMITÊS é o cadastro de todos os membros dos Comitês no 23 

Sistema CINCO (Cadastro de Instâncias Colegiadas). Ainda explicou que o Sr. Claúdio Brandão 24 

(Prefeitura de Campina Grande) verificou que o sindicato dos Produtores Rurais de Esperança não 25 

pode participar do comitê, porque conforme regimento interno o município de Esperança não faz parte 26 

da Bacia do Rio Paraíba. A mesma colocou a questão para o plenário que decidiu pela exclusão do 27 

Sindicato dos Produtores Rurais de Esperança e seu suplente assumiria a titularidade, como também 28 

fosse suprimido o voto da entidade em questão na eleição da diretoria colegiada na ata da reunião 29 

anterior.  Passou para o quarto ponto da pauta, 4) Apresentação sobre exploração de areia do 30 

município de Santa Rita-PB (Secretaria do Meio Ambiente de Santa Rita e SUDEMA): Sr. 31 
Valdemir Azevedo Pereira explanou sobre o caso, dizendo que seria de difícil trato para o mandato 32 

(2018-2022). Foi convidada uma representante da SUDEMA para falar a respeito dessa situação, que 33 

não pôde estar presente na reunião. Passou-se a palavra para o Sr. Sildo Alves de Morais (2° Secretário 34 

Geral) que relatou sobre o Município de Santa Rita e o caso da extração de areia, que tem provocado 35 

sérios problemas ao Rio Paraíba. Sr. Sildo Alves de Morais continuou sua fala citando a Deliberação 36 

COPAM nº 3577 de 2014 que dispõe sobre normas e procedimentos para licenciamento ambiental da 37 

extração de mineral de agregado para construção civil - areia, cascalho, silte e argila - em leito de rios 38 

e riachos no Estado da Paraíba. A SUDEMA concedeu a licença e as pessoas estão entrando numa 39 

Área de Proteção Permanente, retirando a vegetação, para fazer a extração de areia no curso do Rio, 40 

sem nenhum acompanhamento e fiscalização. Falou-se também sobre a poluição por microplástico 41 

causada pelo descarte inadequado de resíduos pelos moradores ribeirinhos do Rio Paraíba no trecho 42 

que passa por Santa Rita. Abriu-se a palavra para que os presentes fizessem suas considerações sobre 43 

o caso.  O Sr. Valdemir Azevedo Pereira  convidou a todos para um coffe break e ao retomar os 44 

trabalhos, passou-se para o terceiro ponto, 3) Plano de Trabalho da Gestão do CBH-PB (2018-45 

2022): O Sr. Valdemir Azevedo Pereira expressou que as propostas não estavam muito efetivas, 46 

deixando em aberto o envio de sugestões que tornem as reuniões mais objetivas e o Plano de Trabalho 47 
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mais satisfatório. Foi lido o Plano de Trabalho da Gestão do CBH-PB (2018-2022), expondo as 48 

oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, bem como as estratégias e metas para a nova Gestão. O 49 

Sr. Valdemir Azevedo Pereira sugeriu o envio do plano de trabalho por e-mail para que todos possam 50 

colaborar e na próxima reunião discutir efetivamente.  Passou-se para a 5) Palavra facultada: o Sr. 51 

Valdemir Azevedo Pereira colocou em votação a escolha do membro suplente para o conselho 52 

estadual de recursos hídricos da paraíba. O Sr. Claudio brandão costa (representando a prefeitura 53 

municipal de campina grande) colocou seu nome para apreciação dos membros do comitê, sendo 54 

aprovado por unanimidade para representar o comitê como membro suplente no conselho estadual de 55 

recursos hídricos. A Sra. Tatiana propôs para um próxima reunião a discussão do Pagamento por 56 

Serviço Ambiental (PSA) como forma de incentivar a revitalização do Rio. Nada mais havendo a 57 

tratar o Sr. Valdemir Azevedo Pereira deu por encerrada esta reunião e agradeceu a presença de todos. 58 

Eu, Sildo Alves de Morais, secretário geral dessa plenária, lavrei a presente ATA que depois de lida 59 

e aprovada será acompanhada da lista com a assinatura dos presentes. 60 
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