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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral 2 

Sul - 2019 3 

Em três (terça-feira) do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 9:00h, no 4 

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

município de João Pessoa/PB (Dentro do prédio do DER - Departamento de Estradas e 6 

Rodagem), realizou-se a 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do 7 

Litoral Sul do ano de 2019. O Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de 8 

Fogo - Presidente do CBH-LS) saudou a todos os presentes e deu início a reunião fazendo 9 

a leitura da pauta: 1. Apresentação; 2. Leitura e Aprovação da Ata da 3ª Reunião 10 

Ordinária de 2019; 3. Informes da Diretoria Colegiada; 4. Deliberação para 11 

solicitação a AESA de procedimentos para aplicação dos recursos da cobrança pelo 12 

uso da água bruta; 5. Deliberação sobre o Plano de Comunicação - AESA; 6. 13 

Deliberação da Comissão para o Processo Eleitoral do CBH-LS (Gestão 2020-2023); 14 

7. Apresentação sobre assistência técnica e gerencial na preservação e recuperação 15 

de nascentes - FAEPA/SENAR; 8. Encerramento. Após a abertura e apresentação da 16 

reunião deu início o segundo ponto da pauta 2. Leitura e Aprovação da Ata da 3ª 17 

Reunião Ordinária de 2019, o Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de 18 

Fogo - Presidente do CBH-LS) fez a leitura e perguntou se havia sugestões, deste modo 19 

ele acrescentou que o desmatamento no rio Gramame não é só pela monocultura, mas por 20 

questões de loteamentos também. A Sra. Vescijudith Fernandes Moreira (Prefeitura 21 

Municipal do Conde), sugeriu que o comitê enviasse ofício para a SUDEMA fiscalizar 22 

as invasões no rio Gramame, em seguida passou para o terceiro ponto da pauta. 3. 23 

Informes da Diretoria Colegiada, o Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras 24 

de Fogo - Presidente do CBH-LS) falou da presença do CBH-LS no Encontro Nacional 25 

de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB. Ele verificou que as reclamações e as 26 

dificuldades dos Comitês do Brasil, como a falta de recursos, são parecidas, apesar de que 27 

alguns Comitês não possuem nem mesmo a cobrança pelo uso da água bruta. Sra. Maraci 28 

de Sousa (AESA) informou que houve uma melhora no CBH-LS com o programa de 29 

metas PROCOMITÊS. O Sr. Francisco Carlos de Figueiredo Pinheiro (Prefeitura 30 

Municipal do Conde), colocou a importância da aplicação dos recursos em programas de 31 

Educação Ambiental. E a Sra. Vescijudith Fernandes Moreira (Prefeitura Municipal 32 

do Conde), informou que outros Comitês de Bacias Hidrográficas já possuíam tal feito. 33 

O Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do CBH-LS) 34 

e o Sr. Francisco Carlos de Figueiredo Pinheiro (Prefeitura Municipal do Conde) 35 

falaram da importância das parcerias e empresas para aplicação de projetos.  O Sr. 36 

Leonardo Leite Brasil Montenegro (Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba – 37 

CAGEPA), enfatizou a importância da aplicação de recursos para aplicação de projetos e 38 

sugeriu implementar ações com ideias inovadoras. O Sr. Durval Leal Filho (Gabinete 39 

da Reitoria – UFPB), falou da deficiência na governança entre o CBH-LS e a AESA. Ele 40 

informou que a AESA possui maior autonomia e que falta uma Agência de Bacias para o 41 



estado da Paraíba. O Sr. Leonardo Leite Brasil Montenegro (Companhia de Águas e 42 

Esgotos da Paraíba – CAGEPA) respondeu que a AESA faz a função de Agência de 43 

Bacias, por isso possui autonomia. Após os Informes da Diretoria Colegiada, passou-se 44 

para a pauta 4. Deliberação para solicitação a AESA de procedimentos para aplicação 45 

dos recursos da cobrança pelo uso da água bruta, a Professora Ana Cristina Souza 46 

da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) solicitou a deliberação para o 47 

procedimento administrativo. Ela informou que é necessário um edital de chamamento 48 

para realizar o procedimento administrativo e aprovar. Para escolher e aprovar os projetos 49 

a serem submetidos e financiados é importante um procedimento administrativo. Foram 50 

escolhidas duas pessoas para representar o CBH-LS na minuta, I. A Sra. Vescijudith 51 

Fernandes Moreira (Prefeitura Municipal do Conde) e II. O Sr. João Paulo Neto 52 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PB). Após isto, foi aprovada 53 

a deliberação. Logo após, passou para a quinta pauta. 5. Deliberação sobre o Plano de 54 

Comunicação – AESA, o Sr. Senilson Morais (Assessor de comunicação), apresentou o 55 

plano de comunicação e seus objetivos. Logo após as sugestões foram abertas. A Sra. 56 

Ana Cristina Souza da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) sugeriu que 57 

fosse feita uma planilha para organizar as atividades e quem iria realizá-las. Ela sugeriu 58 

também adicionar, além do WhatsApp, o número do telefone dos representantes do CBH-59 

LS e, além disso, substituir a opção de membros do CBH-LS para as instituições ou 60 

órgãos que estes membros representam.  Ademais, a Sra. Ana Cristina Souza da Silva 61 

(Universidade Federal da Paraíba – UFPB) sugeriu também utilizar a utilidade pública 62 

para transmitir em rádios, TV aberta, entre outros. A Sra. Vescijudith Fernandes 63 

Moreira (Prefeitura Municipal do Conde), pediu um esclarecimento sobre quem 64 

contratou e quem vai financiar a empresa contratada para o realizar o Plano de 65 

Comunicação. A Sra. Maraci de Sousa (AESA) respondeu que foi a AESA que contratou 66 

com o recurso do PROCOMITÊS. Logo após os esclarecimentos, o Plano de 67 

Comunicação – AESA foi aprovado, porém com a necessidade de algumas alterações. 68 

Passou-se, assim, para a 6. Deliberação da Comissão para o Processo Eleitoral do 69 

CBH-LS (Gestão 2020-2023). A Sra. Maraci de Sousa (AESA) apresentou as 70 

atribuições do processo eleitoral e passou-se para decisão da escolha dos membros. Foram 71 

escolhidos como Membros do Comitê:  I. Domingos de Lélis Filho (representante da 72 

FAEPA, sociedade civil) como titular e Breno Andrade de Matos Júnior (usuário de 73 

água); II – Francisco Carlos de Figueiredo Pinheiro (Representante da Prefeitura de 74 

Pitimbu, poder público municipal) como titular e Alfredo Nogueira da Silva Neto 75 

(Representante da ASPLAN, sociedade civil) como suplente; III – Waldemir Fernandes 76 

de Azevedo (Representante da AESA) como titular e Francisco José de Brito Sousa 77 

(Representante da AESA) como suplente. Logo após as escolhas da comissão para o 78 

Processo Eleitoral do CBH-LS e sua deliberação, se passou para a pauta 7. Apresentação 79 

sobre assistência técnica e gerencial na preservação e recuperação de nascentes - 80 

FAEPA/SENAR. O Sr. Pablo Araújo (Federação de Agricultura e Pecuária da 81 

Paraíba – FAEPA) apresentou o projeto para o CBH-LS, seus objetivos, seus resultados 82 

e seus planos esperados. Logo após a apresentação do projeto e nada mais havendo a 83 

tratar. O Sr. Pedro José César Lima (Prefeitura de Pedras de Fogo - Presidente do 84 

CBH-LS) encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos. Eu, 105 Maria 85 



Edelcides Gondim de Vasconcelos, Secretária Geral desta Plenária, lavrei a presente ATA 86 

que depois de lida e aprovada será acompanhada da lista com as assinaturas dos presentes. 87 
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