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Ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH-LN no ano de 2019 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 8h30min, no 

Centro de Referência de Assistência Social, no município de Borborema/PB, realizou-se 

a 4ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, 

no ano de 2019. O Sr. Natanael Leal da Silva (Presidente do CBH-LN), fez a abertura 

oficial da reunião, saudou a todos e passou a palavra para o Sr. Gemerson Farias da 

Costa (1º Secretário) para prosseguir fazendo a leitura da pauta a ser tratada: 1. Abertura 

da Reunião; 2. Leitura e aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 23/07; 3. 

Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária de 29/08; 4. Impressões sobre o 

ENCOB e EECBH; 5. Apresentação do Planejamento Estratégico do CBH-LN 

(Mirella); 6. Apresentação do Relatório de Visita Técnica à Bananeiras (Adriana); 

7. Análise e discussão da Minuta do Plano de Comunicação (AESA); 8. Deliberação 

sobre o Plano de Comunicação (AESA); 9. Palavra facultada. O Sr. Gemerson seguiu 

para o segundo item da pauta. 2. Leitura e aprovação da ata da Reunião 

Extraordinária de 23/07: O Sr. Gemerson fez a leitura da minuta da ata da 1ª Reunião 

Extraordinária do CBH-LN, que após algumas retificações, foi aprovada. Passou-se para 

o terceiro ponto da pauta. 3. Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária de 

29/08: A Sra. Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro fez a leitura da minuta da ata 

da 3ª Reunião Ordinária do CBH-LN, que após as modificações, foi aprovada por todos. 

Passou-se para o quarto ponto da pauta, 4. Impressões sobre o ENCOB e EECBH: a 

Sra. Mirella Leôncio Motta e Costa (Vice-presidente do CBH-LN) falou sobre o VIII 

EECBH, que aconteceu em João Pessoas nos dias 11, 12 e 13 de novembro, sendo o 

primeiro dia do Encontro Estadual, seguido de dois dias do curso de capacitação Gestão 

Participativa nos Recursos Hídricos. Reforçou o que foi dito no Encontro em relação ao 

tempo destinado para os Comitês durante o evento e da interferência da AESA na 

elaboração da programação. Sobre o XXI ENCOB, os membros que estiverem presentes 

no Encontro Nacional falaram sobre a experiência, que para o Sr. Gemerson foi 

interessante ver que o CBH-LN está bem à frente de outros CBHs do país e que havia 

uma proposta para realização de um Encontro só da região Nordeste. Para a Sra. Juliana 

Ferreira de Lima e Sra. Flávia Dias Suassuna, o evento foi muito rico de 

conhecimentos, sendo um espaço de partilha de saberes e de fortalecimento dos CBHs da 

Paraíba. Como sugestão para os próximos anos, foi levantada a ausência de trabalho feito 

pelos CBHs. Além disso, foi sugerido que as palestras e oficinas possam dividir melhor 

os membros, para que cada um consiga estar em uma atividade diferente, tendo uma maior 

possibilidade de obter mais informações. Passou-se para o quinto ponto da pauta, 5. 

Apresentação do Planejamento Estratégico do CBH-LN (Mirella): a Sra. Mirella 

Leôncio Motta e Costa (Vice-presidente do CBH-LN) iniciou sua apresentação 

explicando que o Planejamento Estratégico Participativo para o período de 2019 a 2021 

foi confeccionado numa oficina realizada no dia treze de junho de 2019 em 

Mamanguape/PB. O objetivo da oficina foi definir um planejamento de ações prioritárias 

para o CBH-LN com os temas Funcionamento do CBH, Capacitação dos membros, 

Comunicação Social e Instrumentos de Gestão, dentre eles os Planos de Recursos 

Hídricos, Enquadramento dos Corpos Hídricos e Cobrança pelo uso da água. O 

planejamento foi feito pensando em Ação, Atividade e Prazo, onde para o tema 1) 

Funcionamento do CBH foram definidos as seguintes ações: Instalação da Secretaria 
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Executiva dos comitês com todos os equipamentos de escritório necessários (Solicitar 

oficialmente à AESA – 2019; Instalar escritório – 2020; Aquisição de equipamentos para 

escritório – 2020); Contratação de 4 profissionais da área administrativa e ambiental 

para dar apoio mais direto às demandas do comitê (profissional de 

comunicação/jornalismo – 2019; profissionais da área administrativa, ambiental e de 

projetos – 2020); Fornecimento e logística de transporte com custos reembolsáveis 

para os membros participarem das reuniões e ações do comitê (Realizar estudo sobre 

ajuda de custo/diárias/custos reembolsáveis para membros com formas legais de 

prestação de contas – 2020; Fornecimento contínuo de transporte para os membros – 

2019-2021); Crachá de identificação para os membros (Elaboração de design e 

produção de crachá (tipo cartão digital) para identificação dos membros do CBH-LN – 

2020); Ramal para CBHs na AESA ou celular (Aquisição de ramal para CBHs na 

AESA ou celular – 2019); Alimentação para reuniões (Fornecimento de alimentação 

(lanche ou almoço)– 2019-2021). Para o tema 2) Capacitação dos membros foram 

levantadas as seguintes ações: Realização de cursos (Legislações de Recursos Hídricos 

e correlatas – 2019; Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos – 2020; Soluções de 

conflitos pelo uso da água – 2020; Alocação Negociada de Água (curso + treinamento / 

teoria e prática) – 2020; Cursos EAD (Disponibilizar informações sobre Cursos EAD 

para os membros – 2020-2021); Visitas técnicas (Visita técnica à voçoroca do rio 

Mamanguape e à nascente do rio Mamanguape – 2020; Outras visitas técnicas – 2020-

2021); Eventos (Participação dos membros no EECBH, ENCOB e em outros eventos – 

2019-2021). No tema 3) Comunicação Social teve-se as ações: Elaboração do Plano de 

Comunicação Social (Elaborar TDR do Plano de Comunicação Social e contratar 

empresa/consultor – 2019; Elaborar do Plano de Comunicação Social – 2020); 

Elaboração de SPOTs  (Produção e divulgação de SPOTs em rádios comunitárias 

(sugestão de Spots de 1 minuto chamado Minuto Comitê – 2020-2021); Divulgação do 

Vídeo Ciclo hidro-ilógico na TV (Identificar a lacuna da não exibição do vídeo e Exibir 

o vídeo em TV aberta (sugestão de exibição durante semana da água – 2020); Melhorias 

no Site “Águas da Paraíba” (Identificar falhas no site, Contratar consultor ou empresa 

e implementar melhorias – 2020); Atualização constante das redes sociais (Atualizar as 

redes sociais já existentes – 2019-2021) e Comunicação entre os membros  (Manter 

comunicação entre os membros via Whatsapp, Email e telefone – 2019-2021). No tema 

4) Instrumentos de Gestão foram listadas ações para os seguintes instrumentos: 4.1) 

Planos de Recursos Hídricos: Aprovação do TDR para elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos das bacias do Litoral Norte (Elaboração de TDR pela AESA, Apresentação de 

TDR em reunião do CBH-LN e Aprovação do TDR em reunião do CBH-LN – 2019); 

Identificação de fontes de recursos para elaboração (Realizar reuniões com AESA para 

identificação de fontes de recursos – 2019); e Elaboração do Plano de Recursos Hídricos 

Integrado das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (Contratação de empresa para 

elaboração, Elaboração do Plano de Recursos Hídricos Integrado das Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte, com diagnósticos separados por bacias e o planejamento 

integrado e Acompanhamento da elaboração – 2020-2021). 4.2) Enquadramento dos 

Corpos Hídricos: Curso sobre enquadramento dos corpos hídricos (Elaborar ementa com 

carga horária (8 horas), identificar e convidar palestrante e realizar curso – 2020); Propor 

ao CERH a inclusão do instrumento do enquadramento dos corpos hídricos na Política 

Estadual (Elaborar exposição de motivos e encaminhar solicitação aos demais CBHs, à 
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AESA e ao CERH – 2020); Mobilizar uma reunião do CBH-LN com apresentação de 

resultados de qualidade de água nas bacias hidrográficas do Litoral Norte com instituições 

(Convidar SUDEMA, QUALIÁGUA, SISÁGUA, CAGEPA e realizar a reunião – 2020). 

4.3) Cobrança pelo uso da água: Revisão da cobrança pelo uso da água bruta 

(Contratação de consultor para elaborar proposta de atualização da cobrança e revisão dos 

valores, limites de isenção, mecanismos e descontos para quem possui programas como 

produtor de água, reflorestamento, etc) – 2020); Conscientização da necessidade de todos 

pagarem a cobrança pelo uso da água (Palestras de conscientização, com realização de 

reuniões, elaboração de folders e cartilhas) – 2020-2021); Fiscalização de uso água 

(Solicitar um planejamento de fiscalização de perfurações de poços e usos da água e a 

identificação de empresas perfuradoras – 2020); Convocação/chamado para regularização 

e estudo para implantação de medidor de vazão (hidrômetro) – 2021); Regularização do 

uso da água (Identificar áreas com lacunas de outorgas (mapa) e solicitar campanhas de 

regularização de áreas com lacunas de outorgas – 2020-2021); Identificação da rede de 

monitoramento nas bacias do Litoral Norte (Identificar rede monitoramento quantitativo 

e qualitativo – 2020; Campanhas de medição da vazão, lançar edital para aquisição de 

sondas multiparamétricas e identificar laboratórios que fazem análises de água nas bacias 

– 2020-2021); Recuperação e proteção de APPs (Contratação de profissional da área 

ambiental (Eng. Ambiental) para condução desta ação e levantamento da situação das 

APPs de barragens e açudes – 2020; Campanhas de reflorestamento associado a educação 

ambiental, campanha com os ribeirinhos, mutirão com a comunidade/associações e 

promoção da criação de viveiros de mudas voltados para o reflorestamento (curso, 

estrutura, assistência técnica) – 2020); Política de Segurança de barragens (Apresentação 

sobre Segurança de Barragens no CBH-LN – 2019 e divulgação da Segurança de 

Barragens localizadas nas bacias do Litoral Norte – 2020) e Troca de sistemas de irrigação 

convencionais por sistemas mais eficientes para pequenos produtores (Identificar 

pequenos produtores – 2020 e elaborar projeto para troca de sistemas de irrigação – 2020-

2021). A Sra. Mirella finalizou apresentando a minuta de deliberação do Planejamento 

Estratégico Participativo das ações do CBH-LN. Seguiu para o sexto ponto da pauta, 6. 

Apresentação do Relatório de Visita Técnica à Bananeiras (Adriana): A Sra. Maria 

Adriana Ribeiro (2ª Secretária) iniciou apresentando que a visita em questão foi 

requisitada na 1ª Reunião Ordinária do CBH-LN em 2019, pois existia uma denúncia dos 

moradores de Bananeiras por causa de conflito de uso de água entre moradores, 

condomínio residencial e piscicultores. A visita foi realizada no dia 30 de maio de 2019 

nos seguintes locais: 1) Poço de Macaíba (Centro) – por volta das 9h15, localizado na 

área rural; 2) e 3) Poços em Chã de Lindolfo – visitado por volta das 11h, acompanhado 

de moradores da região, que fica localizada na área urbana, onde foi detectada a captação 

e distribuição de água através de carro pipa; e 5) e 6) Condomínio Águas da Serra – que 

fica localizado na área rural, foi o terceiro local visitado às 11h30 com o acompanhamento 

de um funcionário do condomínio. Foram verificados alguns poços perfurados no 

condomínio que serviria para atender as demandas de abastecimento de água; e 14) Lagoa 

do Matias – o último local visitado por volta das 13h, foi levantado um expansão 

desordenada às margens da barragem, períodos extensos de seca, eventos de precipitação, 

o surgimento de condomínios sobre as nascentes e o represamento e privatização dessas 

cabeceiras d’água são as principais causas que provocaram a escassez da água. A Sra. 

Adriana destacou que, através da visita técnica, foi possível concluir que será necessária 
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a recuperação do Poço de Macaíba, que a barragem verteu na Lagoa do Matias e que 

existe um conflito entre a Comunidade Chã de Lindolfo e o Condomínio Águas da Serra. 

Passou-se para o sétimo ponto da pauta, 7. Análise e discussão da Minuta do Plano de 

Comunicação (AESA): Por motivos de saúde o Sr. Senilson Morais (assessor de 

comunicação responsável pela confecção do Plano de Comunicação) precisou se ausentar 

e teve sua apresentação substituída pela Sra. Eliane França (Jornalista). Sra. Eliane 

iniciou apresentando que o objetivo do Plano de Comunicação é dar visibilidade às ações 

desenvolvidas pelos Comitês, divulgando notícias de interesse e demais assuntos 

relacionados às atividades dos mesmos e atuar como instrumento norteador para as ações 

de comunicação desenvolvidas no âmbito dos CBHs. Sra. Eliane seguiu sua fala 

explicando que o Plano foi confeccionado através das demandas trazidas pelo Comitê na 

Oficina que ocorreu no VIII EECBH. As ações do Plano de Comunicação serão feitas 

com o público interno (membros do comitê e câmaras técnicas) e o público externo 

(sociedade como um todo), fazendo uso do whatsapp, email, mídias massivas, mídias 

sociais e o próprio site dos CBHs e da AESA. Dentro das estratégias de comunicação, 

estão: estabelecer diálogo e relacionamento com os sistemas de comunicação local, 

manter as páginas de mídias sociais atualizadas e distribuir boletim eletrônico com 

notícias sobre os CBHs. A Sra. Eliane apresentou algumas atividades que contribuirão 

na execução do Plano de Comunicação, como preparar release de todas as ações e 

atividades desenvolvidas pelos Comitês de Bacias; fazer matérias de cada atividade dos 

CBHs para disponibilizar para a imprensa, bem como publicar no site oficial da 

organização e nas páginas das mídias digitais; acompanhar a criação de peças 

publicitárias e materiais audiovisuais. Passou para a, 8. Deliberação sobre o Plano de 

Comunicação (AESA): A minuta do Plano de Comunicação foi colocada para 

aprovação. A Sra. Mirella solicitou a inclusão de uma tabela final com o plano 

propriamente dito, com metas, quantitativos, responsáveis e prazos. Após discussão e 

sugestões o plano foi aprovado com a ressalva de inserção da tabela final. No último 

ponto de pauta, 9. Palavra facultada: a Sra. Kerssia Melo (Prefeitura de Bananeiras) 

disse que havia um problema na discussão e resolução de conflitos no que diz respeito às 

questões de Recursos Hídricos no estado, onde a SUDEMA tem uma posição, a AESA 

segue o que tem na Política Nacional de Recursos Hídricos, e os órgãos acabam não 

falando a mesma língua. 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 

 














