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Ata da 3ª Reunião Ordinária do CBH-LN no ano de 2018 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoitos, às 9h00min, no Salão 

Paroquial Bom Pastor, no município de Mari-PB, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do 

Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no ano de 2018. O Sr. 

Severino Ramos (Prefeitura de Mari) fez a primeira palavra, cumprimentando a todos 

enaltecendo a importância de receber todos os presentes no Município de Mari-PB 

oferecendo o espaço e a hospitalidade que fosse necessária para outras reuniões realizadas 

ali, e convidando todos os interessados para as festividades que aconteceria no Município 

de Mari-PB, nos dias 10/09 ao dia 20/09, devido ao aniversário de 60 anos da cidade. 

Sendo assim, deu as boas-vindas ao Comitê, finalizando a palavra, passando-a para o Sr. 

Natanael Leal da Silva (Presidente do CBH-LN), que fez a abertura oficial da reunião, 

saudou a todos e prosseguiu fazendo a leitura da pauta a ser tratada: 1. Leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior; 2. Informes da diretoria; 3. Informações 

sobre o Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH-LN; 4. Análise do 

Plano de aplicações dos recursos da cobrança pelo uso da água – ano 2019; 5. 

Deliberação sobre o Plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água 

– ano 2019; 6. Impressões dos participantes do CBH-LN no XX ENCOB; 7. Palavra 

facultada e passou a palavra para a Sra. Mirella Leôncio Motta e Costa (IFPB e 1ª 

Secretária Geral) que saudou todos os presentes, e em seguida agradeceu pelo apoio e 

hospitalidade da Prefeitura de Mari, e a participação do pessoal de Araruna, na pessoa do 

Prof. Igor do curso de Engenharia Civil, e seus alunos, além de agradecer o 

comparecimento dos discentes do curso de Gestão Ambiental do IFPB, Campus João 

Pessoa, que faz parte do Grupo de Apoio Técnico ao CBH-LN. Em seguida deu 

continuidade ao primeiro item da pauta. 1. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião 

Anterior.  A Sra. Mirella (IFPB e 1ª Secretária Geral) fez a leitura da minuta da ata da 2ª 

Reunião Ordinária do ano 2018 e em seguida submeteu-a aprovação do plenário, o qual a 

aprovou por unanimidade e sem ressalvas. Em seguida passou para o segundo ponto de pauta. 

2. Informes da diretoria. O Sr. Natanael informou sobre as representações da diretoria 

do Comitê em relação à visita à SUDEMA (para solicitação de shapes com as áreas de 

matas ciliares e nascentes); em Audiência Pública realizada no dia 05/09, no município 

de Bananeiras-PB; participação do Sr. Assis Firmino (Vice-Presidente do CBH-LN) e da 

Sra. Mirella (1ª Secretária Geral) no XX – Encontro Nacional de Comitês de Bacias – 

ENCOB. Passou-se a palavra para a Sra. Mirella que enfatizou a importância da 

discussão da recuperação das matas ciliares em terras privadas e que durante o XX 

ENCOB, fez uma gravação da fala do representante da Agência Nacional de Águas – 

ANA, a respeito da possibilidade do uso do recurso financeiro público em áreas 

particulares e frisou a importância da AESA abrir um edital com essa finalidade, afim de 

propiciar um apoio aos municípios com relação a esse assunto, na qual ONGs e OSCIP 

possam participar. Já se tratando da audiência pública, a Sra. Mirella falou que abrirá um 

espaço para a Sra. Kerssia Melo (Prefeitura de Bananeiras) explanar melhor sobre o 

ocorrido e o que foi acordado entre o Ministério Público, Prefeitura e a população. Já com 

relação ao XX ENCOB, a Sra. Mirella fez um agradecimento público à AESA 

enaltecendo a vitória pelo custeio dessa viagem por ter tido algumas complicações, como 

a negação constante de recursos para a representação do Comitê em eventos, a respeito 

de ser servidora pública, na qual ela foi representando o Comitê, e não a Instituição. E 

devido a esse acontecimento qualquer membro que se sinta na necessidade de representar 
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o Comitê em algum evento, poderá solicitar a AESA o recurso necessário para o custeio 

de sua viagem. A sra. Mirella ainda ressaltou a questão da aplicação dos recursos da 

cobrança pelo uso da água, que uma das ações propostas é a elaboração de materiais 

didáticos como kits informativos para as escolas a respeito do uso do recurso hídricoalém 

de um vídeo institucional do ciclo hidro-ilógico. O sr. Natanael retomou a palavra 

passando para a seguinte pauta. 3. Informações sobre o Processo Eleitoral para 

renovação dos membros do CBH-LN. A sra. Mirella relembra a todos os ali presentes 

que a gestão dos membros seria no período de 2015-2018, enfatizando que o mandato 

acabaria no dia 29 de setembro de 2018, todavia seguindo os termos seria necessário que 

fosse realizado uma eleição para a renovação desses membros, mas em virtude da AESA 

estar responsável pela elaboração da renovação dos membros do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba não poderia delegar essa tarefa. A Sra. Maraci (AESA) 

propôs que devido a esse processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba, o mandato dos membros do CBH-LN fosse estendida até finalizar esse processo, 

na qual foi apresentado uma proposta de calendário que em seguida submeteu-a aprovação 

do plenário, o qual a aprovou por unanimidade e sem ressalvas. A sra. Mirella prosseguiu a 

palavra falando a respeito da importância da divulgação desse processo, para que as vagas 

dos usuários que estão vazias sejam preenchidas. A sra. Mirella ainda ressalvou a questão da 

ausência dos representantes de órgãos federais, como FUNAI, ICMBIO, entre outros, que 

possam realmente estar participando encerrando sua palavra. O Sr. Natanael retomou a 

palavra passando para a seguinte pauta. 4. Análise do Plano de aplicações dos recursos 

da cobrança pelo uso da água – ano 2019. A sra. Mirella destacou que a própria AESA 

achou necessário colocar o assunto em pauta na finalidade de avaliar o Plano de 

aplicações dos recursos da cobrança pelo uso da água no ano de 2019, semelhante ao ano 

de 2018. A sra. Mirella realçou a dificuldade da AESA com relação a execução por causa 

que o capital ofertado não foi muito alto devido ao não repasse da CAGEPA. E que uma 

das ações foi a realização do curso de capacitação dos membros dos Comitês, com o 

recurso da cobrança, assim como o envio de alguns membros ao XX ENCOB, nas quais 

ela enfatiza que são coisas pequenas e que precisasse pensar em ações mais efetivas do 

Comitê. A sra. Mirella relatou que foi informada pela Sra. Betânia (AESA), responsável 

pela elaboração do Plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, que 

não poderia fazer a apresentação do Plano pois a Diretoria não aprovou devido ao não 

pagamento da dívida pela CAGEPA. A sra. Maraci, tomou a palavra para fazer o 

esclarecimento a respeito da posição da AESA, e disse que a AESA ainda está em fase de 

negociação com a CAGEPA, para o que for realmente acordado colocar no Plano. Passou-

se para o seguinte ponto de pauta. 5. Deliberação sobre o Plano de aplicação dos 

recursos da cobrança pelo uso da água – ano 2019. Uma vez que não foi apresentado 

o Plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, o ponto de pauta nº 5 

não pode ser deliberado. O sr. Natanael retomou a palavra dando continuidade para a 

seguinte pauta. 6. Impressões dos participantes do CBH-LN no XX ENCOB. O Sr. 

Assis Firmino (Vice-Presidente do CBH-LN) tomou a palavra que saudou a todos os 

presentes e em seguida agradeceu pela presença dos demais, exaltando principalmente a 

prefeitura de Mari-PB, pela recepção e hospitalidade dos participantes dessa plenária. O 

sr. Assis, relatou que todas as discussões do ENCOB foram extremamente importantes 

devido a explanação das situações de cada Comitê. E exemplificou que houve pontos 

positivos, e negativos. Por fim agradeceu o apoio e a disposição que a AESA ofereceu. A 
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Sra. Mirella, que também esteve presente no XX ENCOB, relatou que houve uma reunião 

entre os representantes dos três comitês paraibanos, para discutir a respeito das atividades 

realizadas em cada Comitê, expondo cada um à sua realidade, na qual foi acordado 

estratégias para comunicação entre todos para que haja mais participação. Por fim, 

comunicou que o próximo ENCOB, será realizado em Foz de Iguaçu, e em 2020 será no 

estado de Tocantins. Finalizou sua palavra e abriu o espaço para a Sra. Kerssia Melo. A 

sra. Kerssia Melo, saudou a todos os presentes e em seguida falou a respeito da audiência 

pública realizada no dia anterior e apontou que devido as problemáticas desse conflito, 

foram expostas a questão do uso do recurso hídrico da Barragem da Lagoa do Matias e 

ressalvou a importância da presença do Comitê nessa audiência. O Sr. Severino fiz uma 

pergunta relacionada a participação do Ministério Público dentro do Comitê, e a sra. 

Mirella expôs, que o Ministério Público não pode possuir uma vaga prevista em Lei, mas 

que pode ser feito um convite para sua presença nas plenárias. O Sr. Severino retomou a 

palavra ressalvando que as últimas reuniões do Comitê estão sendo relacionados aos 

conflitos dentro do município de Bananeiras, e que apesar da problemática existente no 

município de Bananeiras, o Comitê deveria abrir espaços para outras realidades. A sra. 

Mirella relatou que já houve essa discussão a respeito dos conflitos relacionados ao 

município de Sapé, na qual foi convidado a CAGEPA para fazer explanação sobre esse 

assunto sendo que não surtiu nenhum efeito, por não ter sido nada feito. O Sr. João Paulo 

(CREA) explicou que a obra de esgotamento sanitário do município de Sapé foi barrada 

pelo Ministério Federal. A Sra. Elma Maria Araújo Pimentel (FUNASA) pediu a 

palavra, e disse que em relação a obra embargada, por não ser do setor da Divisão de 

Engenharia, e sim do setor de Serviço de Saúde Ambiental ressaltou que poderia entrar 

em contato com o pessoal do setor de Divisão de Engenharia para saber mais a respeito 

do que motivo pelo qual a obra foi embargada. O Sr. Natanael expôs a necessidade de 

fazer três comentários, sendo o primeiro a respeito da Barragem de Araçagi, onde existem 

15 usuários outorgados que estão tendo problemas com relação ao abastecimento pelo 

Rio Mamanguape, pois a CAGEPA do município de Guarabira está usando a canalização 

de descarga do Rio Mamanguape para o abastecimento do município e propôs que o 

Comitê faça uma visita à CAGEPA do município de Guarabira para que se haja uma 

discussão a respeito para que se possa encontrar uma solução possível. O segundo 

comentário di respeito à voçoroca do município de Rio Tinto que está aterrando o Rio 

Mamanguape e propôs uma visita do CBH-LN ao local em que está ocorrendo essa 

problemática, para que se haja uma discussão a respeito para que se possa encontrar uma 

solução possível. E o terceiro comentário foi relacionado a questão da demora na 

concessão da outorga pela AESA. O prof. Igor (UEPB) pediu a palavra para expressar 

como se sentiu diante das discussões ocorridas no Comitê, e relatou que no entendimento 

dele achava que as discussões que eram debatidas seriam mais questões administrativas, 

e que se surpreendeu como o Comitê é bem articulado, e que tenta ao máximo resolver 

todas as problemáticas expostas ali. E disse que caso o Comitê precisasse de ajuda, estaria 

à disposição para o que fosse necessário e que estivesse ao seu alcance. E exprimiu o 

quanto é fundamental inserir os estudantes dessas áreas nessas discussões para que se 

entendam mais na prática o quão é importante a participação de cada setor, agradeceu 

pela prof. Adriana ter mandado o convite, e que disse que se sentiu privilegiado 

encerrando a sua palavra e repassando para o Sr. Natanael. 7. Palavra facultada. Nada 

mais havendo o Sr. Natanael retomou a palavra, e deu por encerrada esta reunião e 
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agradeceu a presença de todos. Eu, Mirella Leôncio Motta e Costa, Secretária Geral desta 

Plenária, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada será assinada por mim e 

acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 


