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Em quatorze (terça-feira) do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 9:00h, na 4 

plataforma do Google Meet, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária Virtual do Comitê de 5 

Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do ano de 2020, a qual teve como pauta: 1. Posse 6 

dos membros eleitos; 2. Leitura e aprovação da ata da 4° reunião ordinária de 2019; 7 

3. Apresentação e deliberação sobre o relatório de atividades de 2019 (Diretoria 8 

CBH-LS); 4. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho 2020 (Diretoria 9 

CBH-LS); 5. Palavra Facultada. O Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo (Presidente 10 

da Comissão Eleitoral), fez a abertura da reunião com a posse dos membros eleitos, 11 

apresentando a comissão do processo eleitoral. Deu início ao processo de posse com as 12 

instruções para os membros falarem o nome e as instituições que representam no comitê. 13 

Realizou chamada dos membros titulares e suplentes eleitos. A Sra. Maraci (AESA), deu 14 

continuidade à pauta da reunião, informando que as atas das plenárias para eleição foram 15 

enviadas por e-mail e questionou se era necessário a leitura ou só a aprovação. Todos os 16 

presentes foram de acordo somente com a aprovação. Em seguida passou para o segundo 17 

ponto da pauta 2. Leitura e aprovação da ata da 4° reunião ordinária de 2019. A Sra. 18 

Ana Cristina (UFPB) fez a leitura da Ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH-LS e colocou 19 

para aprovação. Todos os presentes foram favoráveis a aprovação da ata. O Sr. Waldemir 20 

Azevedo informou que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos entende que é 21 

necessário a renovação da diretoria e a suspensão da eleição dos membros por um período 22 

de um ano. Mas no caso do CBH-LS, os membros já estavam eleitos, não teve tempo de 23 

tomar posse e realizar a reunião presencial antes da pandemia do novo coronavírus. Então 24 

ele sugeriu fazer a eleição da diretoria na primeira reunião presencial pós-pandemia. A 25 

Sra. Ana Cristina (UFPB) destacou o trabalho da antiga diretoria, mesmo estando sem 26 

mandato, e acrescentou que era necessário a votação entre os membros do CBH-LS sobre 27 

a extensão do tempo do mandato da antiga diretoria. O Sr. Waldemir Azevedo destacou 28 

que uma eleição virtual não estaria sendo democrática, pois há a exclusão do direito de 29 

voto de alguns membros. O Sr. Domingos de Lélis Filho (FAEPA) destacou que seria 30 

mais prudente em uma reunião presencial, onde a participação das pessoas são mais 31 

efetivas, disse que a eleição deve ser na primeira reunião presencial após o retorno da 32 

pandemia do novo coronavírus. A Sra. Maria Edelcides (IFPB) acrescentou que é 33 

necessário a aprovação dos presentes sobre a extensão provisória do mandato da antiga 34 

diretoria, até a próxima reunião presencial. Afirmou que no regimento consta que no caso 35 

de vacância do presidente, o vice-presidente assume. Dessa forma a diretoria provisória 36 

seria composta por Domingos de Lélis Filho - Presidente, Maria Edelcides Gondim – 1ª 37 

Secretária Geral e Ana Cristina da Silva – 2ª Secretária Geral. A Sra. Ana Cristina 38 

(UFPB) disse que teriam duas opções: aguardar a próxima reunião presencial ou fazer 39 

eleição remota na próxima reunião. O Sr. Waldemir Azevedo colocou em votação, sendo 40 

aprovado por todos os presentes o mandato da diretoria anterior de forma provisória. O 41 



Sr. Waldemir Azevedo ainda informado que a comissão eleitoral não se desfaz. Ao final 42 

dessa discussão, passou-se para o terceiro ponto da pauta 3. Apresentação e deliberação 43 

sobre o relatório de atividades de 2019 (Diretoria CBH-LS). A Sra. Maria Edelcides 44 

(IFPB) fez a leitura do relatório de atividades de 2019. Informou que ele foi enviado para 45 

a ANA como meta do Procomitês, “ad referendum”, para cumprir o prazo de entrega. O 46 

Sr. José Marinho (SEDAP) destacou que a aprovação do relatório de atividades de 2019 47 

deveria ser feita de forma presencial, para ressaltar item por item. A Sra. Ana Cristina 48 

(UFPB) acrescentou que este é um relatório de atividades realizadas pela gestão anterior, 49 

e que todos os presentes já haviam recebido com 15 dias de antecedência. O Sr. Dácio 50 

(Sindicato dos Produtores Rurais de Caaporã) concordou com José Marinho sobre a 51 

aprovação do relatório de atividades de 2019 deveria ser feita de forma presencial, para 52 

ressaltar item por item. A Sra. Ana Cristina (UFPB) e o Sr. Domingos de Lélis (FAEPA) 53 

informaram que há a possibilidade de aprovação do relatório de atividades de 2019 54 

mesmo de forma virtual e destacaram a relevância e o zelo para produção deste relatório. 55 

O Sr. Domingos de Lélis submeteu o relatório a aprovação do plenário, sendo aprovado. 56 

Logo após, passou para a quarto ponto da pauta 4. Apresentação e deliberação sobre o 57 

plano de trabalho 2020 (Diretoria CBH-LS). A Sra. Ana Cristina UFPB) informou 58 

que o plano de trabalho foi confeccionado antes do início da pandemia. Fez a leitura do 59 

plano de trabalho para o ano de 2020 para a nova gestão e colocou para a discussão entre 60 

os participantes. O Sr. Domingos de Lélis colocou que o SENAR tem um projeto voltado 61 

para recuperação e monitoramento de nascentes, mas devido a pandemia não será possível 62 

incluir. Falou sobre a qualidade da água, enfatizou que precisa ter ações voltadas para 63 

este aspecto. Falou sobre as fakes News. O Sr. Waldemir Azevedo é um plano de trabalho, 64 

mas as atividades e ações do comitê podem ir muito além destas descritas. O Sr. Ivanildo 65 

(Escola Olho vivo do tempo). Disse que o plano contempla o que é esperado. E ressaltou 66 

a problemática das nascentes do litoral sul, é válido a contemplação no plano, e afirmou 67 

que não é fakes news a contaminação do rio Gramame e o processo é comprovado pela 68 

escola olho vivo junto as universidades, em seguida foi colocado em a votação, sendo 69 

aprovado. Por fim, no último ponto da pauta 5. Palavra facultada, os participantes 70 

fizeram a exposição dos seus agradecimentos. Todos os membros presentes autorizaram 71 

a divulgação da imagem e som para fins estritamente didáticos do grupo de apoio técnico 72 

aos Comitês das Bacias Hidrográficas do estado da Paraíba. Nada mais havendo a tratar 73 

o Presidente Sr. Sr. Domingos de Lélis agradeceu a participação de todos e encerrou a 74 

reunião, eu Maria Edelcides Gondim – 1ª secretária geral lavrei a presente ata que após 75 

lida e aprovada será anexada a lista dos presentes. 76 
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