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Ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH-LN no ano de 2018 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 9h00min, no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mamanguape, no município de Mamanguape-PB, 

realizou-se a 4ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte 

– CBH-LN, no ano de 2018. O Sr. Natanael Leal da Silva (Presidente do CBH-LN), 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. Eleição para diretoria 

colegiada do CBH-LN (Gestão 2018-2021); 3. Debate (Demandas dos membros do 

CBH-LN para Gestão 2018-2021); 4. Palavra facultada e passou a palavra para a Sra. 

Mirella Leôncio Motta e Costa (IFPB e 1ª Secretária Geral). A Sra. Mirella saudou todos 

os presentes e em seguida realizou o 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 3ª Reunião Ordinária do ano 2018 e em seguida submeteu-a aprovação 

do plenário, que aprovou por unanimidade. Em seguida passou para o segundo ponto de 

pauta. O Sr. Natanael prosseguiu para o segundo ponto da pauta da reunião. 2. Eleição 

para diretoria colegiada do CBH-LN (Gestão 2018-2021). O Sr. Natanael explicou os 

procedimentos necessários para condução da eleição para Presidente, Vice-presidente, 1º 

Secretário e 2º Secretário do CBH-LN. O Sr. Danilo da Silva Maciel (representante de 

usuário de água), enquanto representante da Comissão Eleitoral, cumprimentou todos os 

presentes e perguntou se haviam chapas formadas para concorrer a eleição ou se a eleição 

seria conduzida por cargos (Presidente, Vice-presidente, 1º Secretário e 2º Secretário). O 

Sr. Assis Firmino da Silva (FETAG) solicitou a palavra, cumprimentou todos os 

presentes e questionou o fato de que, em eleições passadas houve problemas com sua 

candidatura, apresentando interesse em permanecer como Vice-presidente do Comitê. O 

Sr. Pedro Freire (AESA) sugeriu que deveriam abrir candidaturas e os membros 

interessados em concorrer às vagas, seria dada a oportunidade de se apresentar. O Sr. 

Danilo ressaltou que a eleição fosse realizada por cargo e quem se candidatasse poderia 

apresentar o respectivo interesse na vaga. O Sr. Severino Ramos (Prefeitura Municipal 

de Mari) solicitou a fala e questionou sua preocupação quanto à comunicação no CBH-

LN, propôs a criação de uma Comissão de Comunicação, ressaltando a participação de 

cada segmento do Comitê. O Sr. Danilo retomou os procedimentos para a eleição da 

Diretoria, convocando os candidatos à presidente do CBH-LN. Apenas o Sr. Natanael 

demonstrou interesse na candidatura como presidente. O Sr. Danilo convidou a plenária 

à votação. O Sr. Natanael foi eleito por unanimidade como presidente do Comitê, pelos 

membros titulares presentes. Em seguida o Sr. Danilo convidou os membros interessados 

na candidatura de Vice-presidente. A Sra. Mirella e o Sr. Assis foram os membros que 

apresentaram interesse em participar da Diretoria como Vice-presidente. O Sr. Francisco 

Xavier de Andrade (FIEP) questionou quem seriam os membros votantes entre titulares 

e suplentes. O Sr. Danilo respondeu ao questionamento do Sr. Francisco Xavier 

informando que os membros que estariam aptos a votar seriam apenas os membros 

titulares. Os candidatos tiveram a oportunidade de discursar e apresentar seus interesses 

na vaga de vice-presidente. A Sra. Mirella foi a primeira candidata a discursar, 

cumprimentou todos os membros presentes e em seguida fez uma apresentação sobre sua 

formação e atuação no CBH-LN, destacou também a importância na renovação dos 

membros. O Sr. Assis cumprimentou os membros presentes, fez uma breve apresentação 
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sobre sua atuação no comitê e destacou a importância da sociedade civil na Diretoria do 

CBH-LN. O Sr. Danilo solicitou aos membros votantes que levantassem a mão, caso 

fossem favoráveis a eleição da Sra. Mirella. Os membros titulares puderam votar, 

contabilizando 17 (dezessete) votos a favor da Sra. Mirella atuar como Vice-presidente 

do CBH-LN. Em seguida, o Sr. Danilo repetiu o mesmo procedimento, solicitando aos 

membros que, caso fossem a favor da eleição do Sr. Assis como Vice-presidente, 

manifestassem acordo levantando a mão. O Sr. Assis obteve apenas 1 (um) voto. Em 

seguida o Sr. Danilo deu continuidade a eleição do 1º Secretário, apenas o Sr. Gemerson 

Farias da Costa (Prefeitura de Mamanguape) se candidatou à vaga, o qual foi eleito por 

unanimidade. Seguindo os procedimentos para eleição do 2º Secretário, o Sr. Danilo 

perguntou se havia algum membro interessado na vaga. Apenas a Sra. Mª Adriana de F. 

M. Ribeiro (ABRH) se candidatou à vaga, sendo também eleita por unanimidade. Os 

membros eleitos foram convidados pelo Sr. Danilo a tomar posse como a nova Diretoria 

eleita pela plenária. O Sr. Pedro foi solicitado para dar posse aos novos membros eleitos. 

O Sr. Pedro deu boas-vindas aos membros eleitos e ressaltou que seria uma pena o fato 

de que, sendo o CBH-LN um Comitê tão atuante, a Sra. Mirella e a Sra. Mª Adriana 

tenham ficado em segundo plano (como Vice-presidente e 2ª Secretária), mas que 

respeitava decisão da plenária. O Sr. Pedro acrescentou que embora a Sra. Mirella e a 

Sra. Mª Adriana tenham “ficado em segundo plano” possam dar suas contribuições. Em 

seguida o Sr. Pedro em nome da AESA deu posse a composição da nova Diretoria do 

CBH-LN. O Sr. Natanael foi convidado a discursar como presidente eleito. O Sr. 

Natanael ressaltou que o cargo não possui remuneração e trata-se de um cargo que exige 

dedicação. Destacou também a importância dos membros se reunirem com maior 

frequência, prometendo mudar a dinâmica do comitê, através de um maior número de 

encontros. O Sr. Natanael ressaltou a importância da comunicação entre os membros, 

destacando a necessidade da colaboração do Sr. Assis e dos demais membros em uma 

parceria e que estaria à disposição de todos. O Sr. Hugo Amorim Rodrigues parabenizou 

o Sr. Natanael e destacou que nas discussões há uma distância entre o que é discutido e 

o que é colocado na realidade, enfatizando sobre a importância em focar nos problemas 

e buscar resolvê-los, buscando reduzir esta distância, com divulgação e parcerias. A Sra. 

Ivanilda Cavalcanti de Morais ressaltou a importância pela busca as nascentes. O Sr. 

Hugo Amorim Rodrigues enfatizou também a importância da participação do IBAMA 

nas reuniões do CBH-LN. O Sr. Francisco Xavier parabenizou a eleição da Diretoria e 

ressaltou que apesar da CAGEPA ainda estar devendo, é preciso ter força, como a 

participação do IBAMA, destacando a força do comitê. O Sr. Francisco Xavier destacou 

que o comitê é composto por ONGs, indústrias, prefeituras e que por isso possuem muita 

força, consequentemente com a união todos poderiam vencer. A Sra. Kerssia Melo 

(Prefeitura de Bananeiras) solicitou a palavra, cumprimentou os membros presentes e 

destacou a importância entre homens e mulheres na composição da nova diretoria. A Sra. 

Kerssia Melo falou também sobre a importância da criação de uma comissão de 

comunicação, para também divulgar as ações do CBH-LN. Destacou também a 

importância da participação da ANAMMA (Associação Nacional de Órgãos Municipais 

de Meio Ambiente) para contribuir nas ações de parcerias entre o poder público e demais 

entidades envolvidas no comitê. A Sra. Mirella falou sobre o planejamento estratégico, 

informando sobre a necessidade de eleger ações que precisam ser colocadas em pauta e 

com isso ter encaminhamentos efetivos. Ressaltou também que estas ações 
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provavelmente seriam colocadas em pauta na reunião seguinte, resgatando o que foi feito 

e o que precisa ser executado. A Sra. Mirella deu continuidade a sua fala e enfatizou que 

a educação ambiental foi uma ação do ano de 2018 e que a AESA elaborou um vídeo que 

abordou a questão de como viver com pouca água. Destacou também que um kit contendo 

(mapas, leis, vídeos da ANA e um roteiro para utilização do kit) será entregue nas escolas 

públicas estaduais inseridas no âmbito da bacia do rio Paraíba, nas bacias do Litoral Norte 

e nas bacias do Litoral Sul, sendo esta ação de grande importância por se tratar de uma 

ação do próprio comitê. O Sr. Edmundo Coelho Barbosa (SINDALCOOL) pediu a 

palavra e parabenizou a nova diretoria, ressaltou seu interesse em se aproximar mais do 

comitê e destacou também que não se deve esperar muito dos órgãos públicos. O Sr. 

Edmundo destacou também a necessidade da consciência e envolvimento dos membros 

e sobre a importância na proteção dos recursos hídricos quanto à poluição. Acrescentou 

também que no grupo de Whatsapp dos membros do CBH-LN fossem postadas 

mensagens apenas de interesse do grupo e não se perdesse tempo com mensagens fora de 

contexto do grupo. O Sr. Severino Ramos destacou novamente a necessidade de criação 

de uma Comissão de Comunicação e/ou Grupo de Trabalho de comunicação no âmbito 

do CBH-LN, destacando que as ações do comitê poderiam ser divulgadas através de 

vinhetas nas rádios locais. Ressaltou também que poderia escrever um projeto sobre a 

comunicação no âmbito do comitê. O Sr. Gemerson leu para todos os presentes um 

requerimento enviado ao comitê pelo Sr. Josenir de Lima Cavalcante, o qual será tratado 

como pauta para discussão na próxima reunião do comitê. O requerimento trata de um 

procedimento administrativo que solicita um estudo hidrológico na bacia da Lagoa do 

Matias em Bananeiras e requer também um acompanhamento dos barramentos do 

Condomínio Águas da Serra, para o melhor uso dos recursos hídricos e o uso social 

sustentável. A Sra. Mirella solicitou a palavra e respondendo ao Sr. Edmundo, que o 

comitê não espera nada da AESA, mas enquanto Secretaria Executiva, a AESA tem 

atribuições perante os comitês. Acrescentou também que existem R$ 8.000.000 (oito 

milhões de reais) à disposição dos comitês e que esses recursos devem retornar como 

investimentos para as bacias. Destacou também que a AESA não está fazendo favor 

algum, mas é preciso que os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água 

voltem às bacias. O Sr. Pedro destacou que do valor existente é necessário descontar os 

7,5% (sete e meio por cento) da AESA. A Sra. Mirella informou que os 7,5% são para 

custeio administrativo do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos da Paraíba e não 

apenas da AESA, desta forma os 92,5% (noventa e dois e meio por cento) devem voltar 

em investimento nas bacias e a AESA precisa ter pessoal capaz para administrar estes 

recursos. A Sra. Mirella questionou também que se a AESA não é capaz de executar os 

recursos que seja revista a criação da Agência de Bacia. 4. Palavra facultada. Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. Natanael retomou a palavra, e deu por encerrada esta reunião e 

agradeceu a presença de todos. Eu, Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro, 2ª 

Secretária 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. 

 

 
Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro 
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