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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA - CBH – PB, DO ANO DE 2020 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2020, às 9h00min o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba - CBH – PB, realizou a 1ª Reunião Extraordinária no modo virtual 

através da plataforma Google Meet. URL: https://meet.google.com/vek-bmsc-ynb, para deliberar 

sobre a seguinte pauta: 1 Leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020; 2. Informes da Diretoria 

do CBH-PB; 3. Deliberação sobre o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança – ano 2021; 

4. Palavra Facultada; 5 Encerramento. Sr. André da Silva Santos (Presidente) Iniciou a reunião 

saudando a todos e passou a palavra para o Sr. Claudio Brandão Costa (segundo Secretario) 

que leu a pauta e perguntou se todos os membros tinham lido a minuta da Ata e se tinha algo a 

questiona, apenas a Sra. Flavia Suassuna (representante da SEIRHMA) corrigiu o nome da 

“Reunião Extraordinária para Ordinária” e foi aprovada por todos. No item 2 Informes da 

Diretoria do CBH-PB, o Sr. André da Silva Santos (Presidente), informa que recebeu da Sra. 

Mirella  um documento do Fórum do Conselho Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, entidade chamada OGA - Observatório de Governanças das Águas considerando o 

protocolo de monitoramento de governanças das águas que objetiva institucionalizar por meios 

de indicadores de governança das águas o monitoramento das instituições o Sistema Nacional 

dos Recursos Hídricos, a Olga quer ter um contato mais direto com os Comitês no intuito de 

estabelecer um maior relacionamento. Isto será conversado depois no comitê, qualquer novidade 

será informada em outro momento. O Sr. Claudio Brandão Costa informa que no dia 

12.08.2020 foi realizado a reunião Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CERH, na qual foi 

aprovado o Relatório do alcance de metas do Procomitês, reunião muito proveitosa, conduzida 

pelo S. Porfirio Catão Cartaxo Loureiro (Presidente) a AESA tem muitas ações em 2021 para o 

Rio Paraíba e consequentemente para o CBH-PB e finalmente o curso de Mediação de Conflitos, 

que irá acontecer totalmente virtual para os membros participar, já está em fase de finalização 

será divulgado por e-mail, WhatsApp, site Instagram e outros. O Sr. Joacy Mendes Nóbrega 

(Direto Administrativo Financeiro da AESA) falou sobre algumas ações pontuais que a AESA 

vem realizando, que também é de interesse dos Comitês e da gestão como um todo: 1º O Processo 

de Plano de Bacias está no setor da Comissão de licitação da SEIRHMA para ser licitado é um 

assunto do interesse do CBH-LN e CBH-LS, está acompanhando o referido processo. 2º O Plano 

Estadual de Recursos Hídricos-PERH cujo processo tem origem de convênio com o Ministério 

do Desenvolvimento Regional – MDR, está em elaboração/execução, é um processo de várias 

etapas e a empresa executora já está na terceira fase que é audiências públicas, tão logo se tenha 

o calendário com a forma de execução, será repassado para os Comitês e a sociedade como um 

todo, levando-se em consideração o protocolo do momento de pandemia. 3º O Processo de 

atualização dos valores da cobrança está com Sra. Ana Emília (Consultora da AESA) 

finalizando o Termo de Referência-TDR;. 4º. A Reforma do Prédio da AESA, que já está na fase 

de Edital para a licitação, o que vai oferecer mais apoio aos Comitês tendo seu próprio espaço 

para trabalharem suas demandas; 4º O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH, hoje em 
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termo financeiro é maior que a AESA, e pela sua importância, em breve terá uma pessoa 

responsável para acompanhar tudo que se refere ao FERH; 5º. A Alocação de água, hoje 

(27.09.2020) os demais diretores da AESA, estão no sertão da Paraíba, visitando alguns 

mananciais, reunindo e dialogando com as comunidades; 6. A fiscalização da AESA não para, 

está constantemente em campo. Registra o atingimento das metas pelos três programas 

Progestão, Qualiágua e Procomitês cujo recurso será recebido esse ano para aplicar em 2021, 7º 

O sistema de Informações que viabiliza a agilidade de processo de outorga que antes duravam 

seis meses para sua liberação, hoje leva dois dias, finalizou dizendo que a AESA está sempre 

buscando meios para melhor atender aos usuários e a comunidade como um todo o Sr. André 

da Silva Santos (Presidente), agradeceu e disse que os Comitês trabalham para dá sempre o 

melhor. Prosseguindo com a pauta passou-se ao ítem 2. A Sra. Betânia Santos (Gerente de 

Cobrança da AESA) fez a Apresentação do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - área de abrangência da bacia do rio Paraíba e sub-bacia do rio Taperoá; 

Sr. André questionou quanto às bacias que não tem Comitês constituídos, quem define as ações. 

Sra. Betânia explicou que os valores são muito pouco, caso suja algum demanda, tem a Câmara 

técnica do FERH e o CERH. Sr. Walber Farias Marques (Representante da Prefeitura de 

Cabedelo) questionou a discrepância na despesa diária ser maior do que Capacitação. A Sra. 

Betânia explicou que na AESA se trabalha em conjunto o Procomitês, o recurso da Cobrança 

dentro do FERH e o Progestão, tem metas a cumprir, em 2019 houve varias capacitações que 

foram pagas pelo Procomitês porque é um dinheiro que se tem de bater metas para não se perder 

recursos vindo de fora. Sr. Aderaldo Luiz de Lima (Representante do CREA) agradeceu ao 

esclarecimento porque ele é novato no Comitê e tirou as dúvidas. Sr. Marlindo Francelino 

Gomes (Representante da CEDAMS) pediu que esta apresentação fosse enviada para os 

membros. Feito o esclarecimento o Plano foi aprovado por todos. Prosseguindo passou-se ao 

item 4. Palavra facultada – O Sr. José Ivanildo Aleixo de Sousa (Representante da 

Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Sumé) pergunta se alguém sabe quando vai 

voltar a água da transposição que continua parada. O Sr. Cláudio Brandão Costa informou que 

é muito preocupante essa situação da água parada em Monteiro, acontece que está faltando 

sintonia entre Governo Federal e Governos Estaduais, o problema maior é o custo dessa água, 

não se sabe quem vai pagar. Sugere que esse Comitê faça um documento para a AESA e 

consequentemente a ANA solicitando uma resposta de quando o PISF vai funcionar dentro da 

normalidade. A partir de setembro começa a escassez das chuvas, o ideal é que a água do PISF 

venha perenizar o Rio Paraíba, ação de suma importância para as comunidades ribeirinha do Rio 

Paraíba. O Sr. Claudio Brandão informou que abaixo da jusante de Boqueirão a água está 

correndo no leito do rio 300l/s até o município de Barra de Santana. O Governo do Estado da 

Paraíba já locou (cento e vinte milhões de metro cúbicos) de água antecipado para o ano de 2021. 

Ainda sobre o assunto a Sra. Maraci (AESA) disse que é sabido que toda a Diretoria do MDR 

foi demitida, nesse momento, o PISF está sem o ponto focal e não se sabe quanto tempo vai 

durar. O Sr. Leandro Almeida (Representante da ONG Centro Vida Nordeste de cidade de 

Prata) informa que fazem um trabalho muito interessante de preservação ambiental, 

revitalização do Rio Sucuru, implementação de Cisternas no Cariri e pergunta a Sra. Betânia 
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com relação a investimento em mudas para revitalização do rio Paraíba, já que a ONG têm um 

viveiro com capacidade de cinquenta mil a cem mil mudas de plantas nativas da região. Teria um 

incentivo para que essa ONG possa fornecer mudas para essa revitalização. O Sr. André Santos 

disse que é um trabalho importante e deve ser divulgado, tornando conhecidas as ações que 

acontecem dentro da bacia, quando se precisar já se sabe quem produz. Outra ONG importante é 

a APA 8 VERDE em Boqueirão do Sr. Pedro Aprígio que embora ele não faça parte deste 

Comitê, está sempre presente nas reuniões. Sugere que seja feito uma relação de todos esses 

projetos interessantes que existem na Bacia, porque há recurso destinado a esse tipo de trabalho 

(recuperação de mata ciliar e educação ambiental). O Sr. Paulo Emílio (Representante da 

EMPAER) frisa também o trabalho da ONG AFINK (Sr. Luiz) em Baraúna na questão de 

revitalização, onde fizeram doação de duas mil mudas para um produto na beira do rio Paraíba 

que está sendo feito o plantio com apoio dos técnicos da EMPAER, e este mês doaram mil mudas 

para o município de ingá para revitalizar alguns riachos afluentes do Rio Paraíba. O Sr. Marlindo 

Francelino Gomes registrou que recebeu doação de duas mil mudas em 2019 e em 2020 mil e 

novecentas mudas da ONG AFINK para revitalizar a barragem de Araçagi, enaltece esse 

trabalho, apesar das dificuldades, embora os recursos venham da Alemanha. A Sra. Cláudia 

Fernanda Esteves (representante da APA 8 Verde) destaca o trabalho dessa ONG cujo 

objetivo é recuperação da mata ciliar dos açudes. Começou com a revitalização da mata ciliar do 

Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) e hoje já distribuíram mudas de plantas de Monteiro a João 

Pessoa, tem parceria com INSA e CAGEPA, e fazem também um trabalho de Educação 

Ambiental tanto formal nas escolas quanto informal, disse que está a disposição para quem 

precisar. Sr. Claudio falou que conhece o trabalho realizado pela APA 8 Verde, inclusive é nosso 

parceiro, nota-se que existem muita preocupação quanto a revitalização das bacias hidrográficas. 

Merecem ser cadastradas essas ONGs porque elas se enquadra no item recuperação e manutenção 

de áreas preservação ambiental. Sobre a pergunta do Sr. Leandro da ONG Centro Vida 

Nordeste a Sra. Betânia disse que o Comitê pode montar um projeto com varias instituições 

aqui já representado, como foi citado e outras novas que tenham um trabalho sério e apresentar 

a AESA, que se pode trabalhar tanto no programa 24 quanto no programa de educação ambiental, 

ou seja, seria uma ação dentro de um programa. Depois se pode vê como se montaria esse 

processo e como a AESA entraria para custear o que seria necessário O Sr. Claudio agradeceu 

nominalmente a participação de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sr. 

André da Silva Santos encerrou a Reunião e eu Claudio Brandão Costa lavrei a presente ata 

que após lida e aprovada será acompanhada da lista de presença conforme registrado no Google 

Meet. 
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