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2COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA – CBH-PB 1 
Instituído pelo Decreto Nº 27.560, de 04.09.2006 – D.O.E., 05.09.2006. 2 

 3 

 4 

 5 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 6 

DO RIO PARAIBA – CBH – PB DO ANO DE 2019 7 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de 2019, às 8h30min, no Auditório do Sindicato dos 8 

Trabalhadores Rurais de Itabaiana, situado na Rua João Pessoa, no município de Itabaiana/PB, 9 

realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2019, com as presenças dos membros abaixo 10 

assinados, o Sr. Valdemir Azevedo Pereira, Presidente do CBH-PB, fez a abertura da cerimônia 11 

lendo a pauta a ser tratada: 1) Informes da Diretoria do CBH-PB; 2) Leitura e aprovação da ata 12 

da reunião anterior; 3) Apresentação da Minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da 13 

Cobrança – ano 2020; 4) Apresentação da Minuta do Plano de Capacitação do CBH-PB; 5) 14 

Apresentação sobre o XXI ENCOB e escolha dos representantes do CBH-PB; 6) Deliberações; 15 

7) Encerramento. Iniciou-se pelo primeiro ponto da pauta 1) Informes da Diretoria do CBH-PB: 16 

o Sr. Valdemir Azevedo Pereira (Presidente do CBH-PB) como presidente também do Sindicato 17 

dos Trabalhadores Rurais de Itabaiana saudou os presentes com muita satisfação pelo bom número 18 

de participantes. O Sr. Valdemir solicitou que todos os presentes se apresentassem com nome e 19 

instituição para aproximação dos membros. Seguiu sua fala mencionando a viagem feita por ele, Dr. 20 

Waldemir, Interagil Marinho, André da Silva, João Pedro e Seu Ailton em algumas cidades, 21 

iniciando em Taperoá, onde na região do Cariri os prefeitos tiveram interesse em mostrar o que eles 22 

estão fazendo com as barragens de tratamento de esgoto, de Cabaceiras pra baixo é um desastre de 23 

esgoto direto no rio. A AESA não pode fazer a gestão das águas sem saber quanto tem no estado. 24 

Por existir poços e fontes de água irregulares, a população tinha medo de multas e AESA 25 

desburocratizou muitos processos na regularização. A AESA fará um treinamento em cada 26 

prefeitura e EMATER sobre esses processos para orientar os usuários na legalização das fontes de 27 

água. Passou-se a palavra para Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo (Diretor de Gestão e Apoio 28 

Estratégico - AESA e membro do CBH-PB) que iniciou sua fala mencionando que um dos 29 

trabalhos do Comitê juntamente com a AESA era a alocação de água. Foi realizada a segmentação 30 

em Boqueirão no mês de Junho, ficando acordado que seria liberado 7,72 hectômetros para dar um 31 

suporte no açude de Acauã. Essa alocação foi realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA) 32 

pois, o Açude de Boqueirão é Federal, sendo feito o mesmo pela AESA em Acauã posteriormente. 33 

Pelo site da AESA é possível visualizar o Termo de Alocação de Água de Boqueirão e como foi 34 

feita a divisão. Passou-se para o segundo ponto da pauta, 2) Leitura e aprovação da ata da 35 

reunião anterior: como a ata da 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB em 2019 foi enviada para todos 36 

os membros para a leitura prévia, foi apenas submetida para aprovação, sendo aprovada por todos. 37 

Passou-se para o terceiro ponto da pauta, 3) Apresentação da Minuta do Plano de Aplicação dos 38 

Recursos da Cobrança – ano 2020: a Sra. Maria Betânia Silva dos Santos (Gerente Executiva 39 

de Cobrança - AESA) iniciou sua fala explicando que quando foi elaborado o plano de aplicação 40 

do ano subsequente (2020), desenvolveu-se uma proposta em cima das demandas pontuadas pelos 41 

comitês. Posteriormente essa proposta foi apresentada em reunião com a diretoria colegiada dos 42 
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CBHs. Plano de aplicação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para 2020 43 

contempla 7 programas, que estão inseridos no antigo plano estadual dos recursos hídricos. O valor 44 

proposto no Fundo é de R$5.996.868,25. A Sra. Betânia passou a listar os programas do Plano: 45 

Criação e funcionamento dos comitês (Programa nº 1) - está no Plano pois, apesar de já estarem 46 

criados e funcionando, ainda falta um espaço próprio de trabalho para os CBHs; Elaboração e 47 

Atualização de Planos Diretores de Bacias Hidrográficas (Programa nº 3) – o processo de realização 48 

do Plano de Bacias Litorâneas já está em aberto. O Plano de Bacias do Paraíba será feito porém não 49 

com os recursos da cobrança ; Política de Cobrança pelo Uso de Água Bruta – que já está em vigor e 50 

terá uma revisão para atualização dos valores no Decreto  (Programa nº 5); Sistema de Fiscalização 51 

do Uso de Água – para um fiscalização eficiente (Programa nº 6); Educação Ambiental para 52 

proteção dos Recursos Hídricos -  (Programa nº 10); Capacitação Técnica em Recursos Hídricos 53 

(Programa nº 11); Recuperação e Manutenção de Açudes (Programa nº 16) – que é a demanda mais 54 

solicitada pelos três comitês. A Sra. Betânia seguiu a apresentação para o valor arrecadado até o 55 

momento, que está no quarto ano de arrecadação da Cobrança. A Bacia do Paraíba arrecadou no 4º 56 

ano R$2.456.042,47, já incluído nesse valor o pagamento da CAGEPA. Passou-se para os valores 57 

percentuais na área de abrangência do CBH-PB, onde ficou determinado que o valor que pode ser 58 

aplicado é de R$ 2.775.572,80. Na prestação de contas para os três comitês, entre pagamentos de 59 

processos, diárias, localiza e estagiários resultou em R$ 64.299,11. O percentual do CBH-PB ficou 60 

em R$27.749,37. A Sra. Betânia seguiu para apresentar o panorama financeiro geral desses anos de 61 

arrecadação da Cobrança, onde no 4º ano (2020) ficou R$3.083.906,13 para aplicado nas atividades 62 

previstas. O Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança para o ano 2020 foi aprovado por todos. 63 

Passou-se para o quarto ponto da pauta, 4) Apresentação da Minuta do Plano de Capacitação do 64 

CBH-PB: A Sra. Maria Célia (Secretaria Executiva – AESA) iniciou a apresentação explicando 65 

que o PROCOMITÊS é um programa de incentivo financeiro da Agência Nacional de Águas (ANA) 66 

e foi concebido para ser implementado em um ciclo de cinco anos, onde o objetivo é contribuir para 67 

o aperfeiçoamento da capacidade operacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). A Sra. 68 

Maria Célia esclareceu que o programa prevê o aporte dos recursos financeiros, no valor de até R$ 69 

50.000,00 (cinquenta mil) por comitê de bacia, em parcelas anuais, que dependerão do cumprimento 70 

de metas acordadas entre representantes da ANA, CBHs e órgãos gestores de recursos hídricos dos 71 

estados. A Sra. Célia reforçou que até 2022, os atores serão constantemente incentivados a 72 

participarem dos cursos disponibilizados neste Plano de Capacitação. A meta será apurada 73 

semestralmente, a partir da avaliação do quantitativo de informes de atividades de capacitação 74 

disponibilizados aos atores e do número de participantes, que deverá ser de 100% dos membros para 75 

cada comitê. Passou-se a fala para Sra. Gabriela (Estagiária da Gerência de Cadastro - AESA) que 76 

apresentou a proposta dos seguintes cursos de capacitação solicitados pelos comitês: Comitê de 77 

Bacia: O que é e o que faz? Práticas e Procedimentos (Capacitação dos novos membros) (16h); 78 

Desvendando do Sistema de Recursos Hídricos (8h); Comunicação e Gestão de Recursos Hídricos 79 

(8h); Instrumentos Econômicos para a gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas (6h); 80 

Gestão Participativa dos Recursos Hídricos (8h); Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos 81 

(8h); Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água (8h); Cobrança pelo uso da 82 

água (8h); Noções de Segurança de Barragens (8h); Gestão de Conflitos (8h); Alocação Negociada 83 

de Água (8h); Gerenciamento de reuniões (8h); Gestão de informação, monitoramento e avaliação 84 
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(8h); Determinação de disponibilidades hídricas em bacias e sub bacias hidrográficas (8h); Análise e 85 

interpretação de dados e informações meteorológicas, hidrológicas e de qualidade de água (8h); e o 86 

Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Paraíba (8h). A Sra. Gabriela seguiu 87 

indicando as capacitações já marcadas para o ano de 2019, que serão o Curso de Noções de 88 

Segurança de Barragens em outubro e o Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 89 

Paraíba seguido de um Curso de Gestão Participativa dos Recursos Hídricos em novembro. Foi 90 

reforçado que, para garantir o cumprimento da meta de Capacitação do PROCOMITÊS e efetiva 91 

participação dos membros dos comitês, a AESA viabilizará com recursos do PROCOMITÊS a 92 

alimentação, deslocamento e hospedagem de todos os membros do CBH-PB. O Plano de 93 

Capacitação foi colocado para aprovação, sendo aprovado por todos.  Passou-se a palavra ao Sr. 94 

Waldemir para a 5) Apresentação sobre o XXI ENCOB e escolha dos representantes do CBH-95 

PB: que explicou o que é o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, mostrou a 96 

programação do evento e passou a palavra para o Sr. Valdemir (Presidente do CBH-PB) que 97 

orientou os membros que tivessem interesse em participar do XXI ENCOB a se candidatarem, sendo 98 

escolhidos os que tiverem participação ativa no comitê. Passou-se para o ponto 6) Deliberações: foi 99 

discutido e decidido algumas ações para o Dia Mundial da Árvore. Nada mais havendo a tratar o Sr. 100 

Valdemir Azevedo Pereira (Presidente do CBH-PB) deu por encerrada esta reunião e agradeceu a 101 

presença de todos. 102 

 103 
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