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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Sul - 2 

2019 3 

Aos vinte e sete (terça-feira) do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 4 

8h45min, no auditório do CONSEDER, situado na Avenida Duarte da Silveira, s/n, 5 

Torre, no município de João Pessoa/PB (Dentro do prédio do DER - Departamento de 6 

Estradas e Rodagem), realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias 7 

Hidrográficas do Litoral Sul do ano de 2019. O Sr. Pedro José César Lima 8 

(Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS) saudou a todos os presentes e 9 

deu início a reunião fazendo a leitura da pauta: 1. Apresentação; 2. Leitura e 10 

Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019; 3. Informes da Diretoria 11 

Colegiada; 4. Apresentação da minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da 12 

Cobrança – ano 2020; 5. Apresentação da minuta do Plano de Capacitação do 13 

CBH-LS; 6. Apresentação sobre propostas para recuperação da bacia do Rio 14 

Gramame; 7. Deliberações; 8. Encerramento. Após a abertura e apresentação da 15 

reunião deu início com o segundo ponto da pauta 2. Leitura e Aprovação da Ata da 2ª 16 

Reunião Ordinária de 2019, a Sra. Ana Cristina Souza da Silva (Universidade 17 

Federal da Paraíba - UFPB) fez a leitura, após isso colocou em aprovação no plenário 18 

sendo aprovada por unanimidade. Posteriormente nos 3. Informes da Diretoria 19 

Colegiada, foi solicitado para que, quem tivesse algum informe, se manifestasse, então 20 

a Sra. Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) 21 

informou que o Comitê participou da mesa redonda do XVII Encontro Nacional de 22 

Engenheiros Ambientais (ENEEAMB) e o II Fórum Latino Americano de Engenharia e 23 

Sustentabilidade que ocorreu na Universidade Federal da Paraíba. Além disso, a Sra. 24 

Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) também 25 

informou que houve uma Reunião com a AESA e outros Comitês para o planejamento 26 

da cobrança, além da apresentação dos Comitês da Paraíba no Diálogo dos Comitês 27 

afluentes da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Após isso, o Sr. Ivanildo Santana 28 

Duarte (Escola Viva olho do Tempo) informou que haverá o evento de mobilização da 29 

Remada em defesa do Rio Gramame no dia dez de setembro de dois mil e dezenove e 30 

convocou a todos os presentes para participar. A Sra. Vescijudith Fernandes Moreira 31 

(Prefeitura Municipal do Conde) solicitou ao Comitê que o projeto para mapeamento 32 

das áreas de preservação permanente no Rio Gramame fosse ampliado com o seu 33 

auxílio. Antes de passar para a quarta pauta, houve uma apresentação dos novos 34 

membros do CBH-LS e das pessoas que estavam presentes. Logo após, passou para 35 

quarta pauta. 4. Apresentação da minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da 36 

Cobrança – ano 2020, onde a Sra. Maria Betânia (Gerente de Cobrança da AESA) 37 

apresentou a proposta de minuta para o Plano de Aplicação das Ações do Fundo 38 

Estadual – 2020. Após a apresentação foi aberto um espaço para dúvidas ou sugestões, 39 

antes da aprovação da minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança – ano 40 

2020. Sendo assim, a Sra. Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da 41 



Paraíba – UFPB) sugeriu que a parte executiva do Comitê fosse melhorada, porém 42 

percebeu-se um avanço na cobrança dos recursos hídricos e a AESA tem interesse de 43 

aplicar os recursos com relação ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, o qual será 44 

elaborado em breve. O Sr. Waldemir Azevedo (Agência Executiva de Gestão das 45 

Águas da Paraíba - AESA), informou que precisa haver uma organização em relação 46 

aos gastos do CBH-LS e que a aplicação dos recursos seja mais concreta. Após isso, a 47 

Sra. Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) 48 

solicitou uma deliberação a respeito dos procedimentos para execução de recursos de 49 

cobrança, sendo adiada para próxima reunião, entretanto a diretoria do comitê ficou de 50 

fazer o ofício solicitando a AESA a elaboração da minuta da deliberação para posterior 51 

discussão em reunião do comitê. O Sr. Joacy Mendes Nóbrega (Agência Executiva de 52 

Gestão das Águas da Paraíba - AESA) sugeriu que o Comitê fizesse um levantamento 53 

dos problemas da bacia hidrográfica para se obter organização para aplicação dos 54 

recursos. Em seguida, não houve mais manifestações, e o programa da minuta do Plano 55 

de Aplicação dos Recursos da Cobrança – ano 2020 foi aprovado por unanimidade. 56 

Antes de entrar na quinta pauta da reunião, o Sr. Waldemir Azevedo (Agência 57 

Executiva de Gestão das Águas da Paraíba - AESA), apresentou a programação do 58 

XXI Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB que ocorrerá 59 

em Foz de Iguaçu – PR nos dias vinte um a vinte e cinco de outubro de dois mil e 60 

dezenove, e informou que o CBH-LS teria que escolher dois representantes para 61 

estarem presentes no ENCOB, pois a AESA irá fazer o financiamento. Sendo assim, foi 62 

feita a escolha dos representantes que irão para o XXI Encontro Nacional dos Comitês 63 

de Bacias Hidrográficas. Os representantes escolhidos, custeados pela AESA, foram: 1. 64 

Alfredo Nogueira da Silva Neto – ASPLAN e 2. Ana Cristina Souza da Silva - UFPB. E 65 

os representantes escolhidos, financiados com recurso do Procomitês, foram: 1. 66 

Leonardo Leite Brasil Montenegro – CAGEPA; 2. Vescijudith Fernandes Moreira – 67 

Prefeitura Municipal de Conde; 3. Pedro José César Lima – Prefeitura Municipal de 68 

Pedras de Fogo e 4. Francisco Carlos de Figueirêdo Pinheiro – Prefeitura Municipal de 69 

Pitimbu. Dando prosseguimento, passou-se para a 5. Apresentação da minuta do 70 

Plano de Capacitação do CBH-LS, a Sra. Maraci de Sousa (AESA) fez um panorama 71 

geral do programa do Procomitê e em seguida apresentou a minuta do plano de 72 

capacitação e logo após foi aberto um espaço para sugestões. A Sra. Ana Cristina 73 

Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) sugeriu que houvesse uma 74 

mudança em relação aos cursos de capacitações da AESA, inserindo como assunto a 75 

gestão participativa com aplicação dos recursos da cobrança, sendo importante para 76 

conhecimento de todos que participassem. Deste modo, após a sugestão, o programa foi 77 

aprovado por unanimidade. Passou para a 6. Apresentação sobre propostas para 78 

recuperação da bacia do Rio Gramame, o Sr. Ivanildo Santana Duarte (Escola Viva 79 

olho do Tempo) apresentou o programa “O Rio Gramame quer viver em águas limpas” 80 

que trata de educação ambiental e cultura. Ele trouxe os objetivos e resultados 81 

alcançados através da sensibilização e conscientização dos participantes. Além disso, foi 82 

elencado pelo Sr. Ivanildo Santana Duarte (Escola Viva olho do Tempo) que o 83 

desmatamento não diminuiu na bacia do Rio Gramame e umas das causas é a 84 

monocultura da cana de açúcar. Ele convidou a todos para participarem da mobilização 85 



da Remada em defesa do Rio Gramame e a Sra. Ana Cristina Souza da Silva 86 

(Universidade Federal da Paraíba – UFPB) pediu uma deliberação para que 87 

representantes do CBH-LS estivessem presentes para dar apoio à mobilização. A 88 

deliberação foi aprovada e a reunião prosseguiu. Logo após, a Sra. Nathália Falcão 89 

Alves de Albuquerque (Engenheira Ambiental, Prefeitura Municipal do Conde) 90 

apresentou o programa “Agroflorestar Conde” que tem como objetivo ser aplicado entre 91 

os pequenos agricultores do município do Conde. Foram expostos os problemas do 92 

município e foi sugerido pela Sra. Nathália Falcão Alves de Albuquerque 93 

(Engenheira Ambiental, Prefeitura Municipal do Conde) e Sra. Vescijudith 94 

Fernandes Moreira (Prefeitura Municipal do Conde) que o Comitê fornecesse 95 

recursos para dar prosseguimento ao programa “Agroflorestar Conde”. Porém, o tempo 96 

estava se encerrando e foi deixado para discutir essa opção na próxima reunião. Nada 97 

mais havendo a tratar. O Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - 98 

Presidente do CBH-LS) encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos. 99 
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