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Minuta da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CBH-LN no ano de 2020 

 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 8h30min, no Centro Social 

Urbano, no município de Sapé/PB, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê das 

Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no ano de 2020. O Sr. Natanael Leal 

da Silva (Presidente do CBH-LN), fez a abertura oficial da reunião, saudou a todos e 

passou a palavra para a Sra. Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro (2º Secretária do 

CBH-LN) para prosseguir fazendo a leitura da pauta a ser tratada: 1. Abertura da 

Reunião; 2. Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária de 17/12/2019; 3. 

Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Atividades de 2019 (Diretoria do 

CBH-LN); 4. Apresentação e deliberação do Plano de Trabalho 2020 (Diretoria do 

CBH-LN); 5. Análise da indicação de membro suplente – representante da FUNAI 

– na composição do CBH-LN; 6. Palavra facultada. Seguiu-se para o segundo item da 

pauta. 2. Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária de 17/12/2019: A Sra. 

Maria Adriana fez a leitura da minuta da ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH-LN, que 

após discussão e retificação, foi aprovada. Passou-se para o terceiro ponto da pauta. 3. 

Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Atividades de 2019 (Diretoria do 

CBH-LN): A Sra. Maria Adriana esclareceu que esse Relatório é uma demanda vinda 

do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(PROCOMITÊS) para certificação das atividades desenvolvidas no ano de 2019, que após 

a deliberação na reunião, será preenchido e enviado. Sra. Maria Adriana apresentou a 

planilha enviada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e a lista das atividades que 

serão adicionadas no Relatório, com ações propostas, público alvo, executores, 

componente que vincula ao PROCOMITÊS e cronograma. As atividades desenvolvidas 

foram: 1) Participação na semana da água (para os membros do CBH-LN, executado pela 

AESA/CBH-LN no primeiro trimestre); 2) Manutenção das redes sociais (para os 

membros do CBH-LN e sociedade, realizado pela estagiária da AESA no terceiro e quarto 

semestre); 3) Atualizações das informações do portal (para o CBH-LN, realizado pela 

estagiária da AESA no terceiro e quarto semestre); 4) Elaboração do Plano de Capacitação 

(para membros do CBH-LN, CERH e sociedade, executado pela AESA/CBH-LN no 

primeiro trimestre); 5) Participação de representantes no XXI ENCOB (para membros do 

comitê, executada pela AESA/CBH-LN no último trimestre); 6) Realização do VIII 

EECBH (para os membros do comitê, CERH e sociedade, executado pela AESA/CBH-

LN no quarto trimestre); 7) Capacitações e realizações de oficinas (para os membros do 

comitê, CERH e sociedade, executado pela AESA/CBH-LN no terceiro e quarto 

semestre); 8) Realizações de reuniões ordinárias e extraordinárias (para os membros do 

CBH-LN, executado pela AESA/CBH-LN durante todo o ano); 9) Cadastro de instâncias 

colegiadas do CBH-LN (dos membros do comitê, executado pela AESA/ CBH-LN no 

terceiro e quarto trimestre); 10) Inserção de documentação no sistema DOC-

PROCOMITÊS  (dos membros do comitê, executado pela AESA/ CBH-LN no quarto 

trimestre); 11) Hospedagem/Alimentação (para os membros do comitê, executado pela 

AESA/CBH-LN  no quarto trimestre); 12) Reprodução de material educativo (para os 

membros do comitê, CERH e sociedade, executado pela AESA/CBH-LN no quarto 

trimestre); 13) Estudo de qualidade da água nas UCs (para a sociedade, executado pelo 

IFPB/ICMBio nos quatro trimestres); 14) Participação de membros no V Encontro de 

Bacias Afluentes do Rio São Francisco (membros do comitê, executado pela 
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AESA/CBH-LN no terceiro trimestre); 15) Participação de membros do CBH-LN no dia 

da Árvore (dos membros do comitê e sociedade, executado pela CBH-LN no terceiro 

trimestre) e 16) Reunião com o Fórum Estadual de Comitês (do FERH, executado pelo 

FERH no primeiro trimestre). Após discussão, o Relatório de Atividades de 2019 foi 

aprovado por todos. Passou-se para o quarto ponto da pauta, 4. Apresentação e 

deliberação do Plano de Trabalho 2020 (Diretoria do CBH-LN): A Sra. Mirella 

Leôncio Motta e Costa (Vice-presidente do CBH-LN) iniciou sua fala mostrando a 

planilha e a lista das atividades que serão adicionadas no Relatório, com ações propostas, 

público alvo, quem serão os executores, componente que vincula ao PROCOMITÊS e 

cronograma, resultando em: 1) Fornecimento de alimentação para reuniões e capacitações 

(para membros do comitê, executado pela AESA durante todo o ano); 2) Curso de 

capacitação: Conflitos em gestão dos Recursos Hídricos (para os membros do comitê, 

realizado pela AESA no segundo e terceiro trimestre); 3) Contratação de instrutor para 

curso (para membros do comitê, executado pela AESA no segundo e terceiro trimestre); 

4) Kit de Educação Ambiental (para alunos de escolas públicas, executado pela AESA no 

primeiro e segundo semestre); 5) Atualização das informações do portal (para os 

membros do comitê, executado pela AESA durante todo o ano); 6) Manutenção das redes 

sociais do CBH-LN (para os membros do comitê, executado pela AESA durante todo o 

ano); 7) Realização do IX EECBH (para toda sociedade, executado pela AESA/CBH-LN 

no quarto trimestre); 8) Participação de representantes do CBH-LN no ENCOB (para os 

membros do comitê, executado pela AESA/CBH-LN no quarto trimestre); 9) Participação 

na Semana da Água (dos membros do comitê, realizado pela AESA/CBH-LN no primeiro 

trimestre); 10) Implementação do Plano (para membros dos comitês e sociedade, 

executado pela AESA/CBH-LN no terceiro e quarto trimestre); 11) Reunião de diretoria 

colegiado do CBH-LN (para a diretoria colegiada no comitê, executado pela AESA/CBH-

LN uma vez a cada trimestre); 12) Realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

(para os membros do comitê, executado pela AESA/CBH-LN uma vez a cada trimestre); 

13) Inserção dos documentos no sistema DOC-PROCOMITÊS (da diretoria colegiada do 

comitê, executado pela AESA/CBH-LN no segundo trimestre); 14) Acompanhamento da 

elaboração do Plano de recursos hídricos da bacia (pelos membros do comitê, realizado 

pela AESA/CBH-LN no terceiro trimestre); 15) Evento sobre a qualidade da água nas 

UCs da foz do Rio Mamanguape (para sociedade, executado pelo IFPB/ICMBio no 

primeiro trimestre) e 16) Revisão da deliberação sobre a cobrança pelo uso da água (para 

os membros do comitê, executado pela AESA/CBH-LN no segundo, terceiro e quarto 

trimestre. Após discussão e sugestões de itens a serem adicionados, o Plano de Trabalho 

para 2020 foi aprovado por todos. Passou-se para o quinto ponto da pauta, 5. Análise da 

indicação de membro suplente – representante da FUNAI – na composição do CBH-

LN: A Sra. Maria Adriana explicou que o comitê recebeu um ofício de solicitação de 

indicação do membro suplente, onde o titular e o suplente não compareceram à reunião, 

e fez a sua leitura. A indicação foi colocada em aprovação, sendo aprovada por todos. 

Seguiu para o sexto ponto da pauta, 6. Palavra facultada: o Sr. Pedro Crisóstomo Alves 

Freire (Gerência Executiva de Fiscalização – AESA) pediu a palavra para relatar sobre 

ações realizadas pela gerência como resultado das notificações realizadas pelo CBH-LN, 

Ministério Público e Prefeitura de Bananeiras/PB a respeito dos desvios de água que 

acontecia do rio bananeiras dentro da APA do Roncador. Nada mais havendo a tratar, o 

Sr. Natanael retomou a palavra, e deu por encerrada esta reunião e agradeceu a presença 
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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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