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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO PARAIBA - CBH - PB DO ANO DE 2020 

 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de 2020, às 9h00min o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba - CBH – PB, realizou no modo virtual através da plataforma Google Meet. URL 

https://meet.google.com/ibc-wttq-izj , a 1ª Reunião Ordinária do ano de 2020, para deliberar 

sobre a seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Informes da Diretoria do CBH-PB; 3. Apresentação e 

deliberação sobre o relatório anual de atividades de 2019; 4. Apresentação e Deliberação sobre 

o Plano de Trabalho 2020; 6. Deliberação sobre o afastamento de membros da Diretoria do CBH-

PB; 7. Palavra facultada; 8. Encerramento. Iniciou-se a Reunião com o Danilo da Silva Maciel 

(Representante da Miriri Alimentos Bioenergia S/A) falando da vacância do cargo de Presidente 

desse Comitê cuja condução estava sendo muito bem feita pelo Sr. Valdemir Azevedo Pereira 

(Presidente). No momento a Pandemia impossibilita a aglomeração de pessoas, sugere que o Sr. 

André da Silva Santos (Vice-Presidente), assuma a Presidência interinamente. O Sr. Estoecio 

Luiz do Carmo Junior (Representante da Prefeitura Municipal de Teixeira) agradeceu o 

apoio que recebeu da Sra. Maraci Vigolino de Sousa e do Sr. Waldemir Fernandes Azevedo 

(AESA) quanto a questão de dados, pois a pesquisa de mestrado do mesmo é voltado para o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba – CBH-PB. Sr. Waldemir Fernandes Azevedo 

(AESA) justificou que por problema técnico não houve a apresentação inicial com relação a fala 

do Sr. Danilo sobre a efetivação do Sr. André da Silva Santos (Vice-Presidente), na 

Presidência, a forma regimental diz seria apresentado agora a vacância e na próxima reunião seria 

a eleição do novo Presidente. Entende-se, que o CBH-PB está bem dirigido pelo Sr. André da 

Silva Santos (Vice-Presidente), e apresenta dois casos 1º). Na última reunião do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH foi votado uma Resolução onde prorroga o mandato de 

todos o membros e dirigentes dos Comitês de Bacias Hidrográficas Federal por mais um ano. 

Isso porque entende que essa forma de reunião virtual não permite que haja participação maciça 

e não se pode tirar o direito de uma pessoa de votar. Se o CNRH prorrogou por um ano o mandato 

dos membros e dos Presidentes dos comitês de Bacias Federal. 2º). Na última sexta feira 

(24.07.2020), houve reunião do Fórum Nacional de Recursos Hídricos e será enviado para todos 

os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos o pedido de prorrogação de mandato dos membros 

dos Comitês e respectivos Diretores em virtude dessa forma de reunião não permitir que haja o 

processo de democrático onde todos possam expressar sua vontade. Sendo assim, entende-se que 

mesmo com o afastamento das duas pessoas, a Diretoria deste Comitê continua existindo, Sr. 

André da Silva Santos substitui, não se pode votar para legaliza-lo como Presidente, porque tem 

que haver uma reunião frente a decisão do CERH. Sr. André da Silva Santos e Sr. Claudio 

Brandão Costa (Representante da Prefeitura de Campina Grande) já estão investidos é a 

Diretoria do Comitê atualmente. Sr. Claudio Brandão Costa retomou a Pauta continuou com 

os Informes, houve o afastamento a pedido dos Senhores Valdemir Azevedo Pereira (Presidente) 

https://meet.google.com/ibc-wttq-izj
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e Sildo Alves de Morais (2º Secretario) ambos para concorrer a pleitos municipal na próxima 

eleição, surgindo assim a vacância desses dois cargos. De acordo com o Regimento Interno, art. 

8º, § 3º diz: “Ocorrendo vacância do cargo de Presidente, do Vice-Presidente, do 1° ou 2° 

Secretário Geral, o colegiado reunir-se-á no prazo de trinta (30) dias para eleger o (s) substituto 

(s) para complementar o mandato em curso. ” Nesse momento de Pandemia e já que o Sr. André 

da Silva Santos já está investido, concorda que se mantenha essa Diretoria como está, após a 

pandemia será convocado a eleição para os cargos de Presidentes e segundo secretario, caso 

contrario não se está cumprindo o Regimento Interno-RI nem os instrumentos legais. Este 

mandato vai até 2022 e com certeza essa pandemia vai passar e voltaremos a se reunir 

presencialmente. Sr. André da Silva Santos disse que não tinha pretensão de ser Presidente e 

prima pelo cumprimento do Regimento Interno para que não haja atropelo e o Comitê venha a 

ter problemas futuros. Se houver documento que legitime sua permanência eventualmente como 

Presidente ele deseja que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Sr. Claudio Brandão 

Costa sugeriu colocar em votação se os membros concordam em manter essa Diretoria até passar 

essa pandemia. O Sr. Waldemir Fernandes Azevedo disse não ser necessário, pois o Fórum já 

deliberou, não tem o que discutir, do contrário se está afrontando a instância máxima dos 

Conselhos de Recursos Hídricos e do Fórum Nacional de Recursos Hídricos. A própria Agência 

Nacional de Águas - ANA assim entende também. O Sr. Valdemir Azevedo Pereira (ex-

presidente do CBH-PB) pediu um espaço para falar da sua satisfação em trabalhar com todos 

deste Comitê, e que fez durante sua gestão fez mudanças significativas entre os segmentos, AESA 

e todos os envolvidos com o Rio Paraíba, construiu muitas ações junto a Secretaria Executiva 

dos Comitês – AESA, e o motivo de sua saída é para concorrer à prefeitura de Itabaiana. Disse 

que trabalhou no Comitê com muito prazer e vai continuar, caso seja eleito, deseja realizar 

trabalho exemplar entre Prefeitura, AESA e CBH-PB, pretende mostrar como o poder público 

municipal pode mudar a questão ambiental, pois as cidades são grandes poluidoras. Entende que 

o CBH-PB está bem representado, todos que compõem a Diretoria são capacitados e trabalham 

com prazer. Agradece o apoio de cada membro, e também da AESA e coloca-se a disposição do 

CBH-PB. Sr. André disse que conforme Sr. Waldemir Fernandes Azevedo (AESA) falou a 

recondução da Diretoria está mantida. Sr. Claudio Brandão Costa perguntou ao plenário se 

todos concordam em manter essa Diretoria e após a Pandemia realizar a eleição para os cargos 

vagos.,todos concordaram e Sr. André da Silva Santos (agora Presidente) seguiu com a Pauta 

no item 3. Apresentação da minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança – ano 2021 

e parabenizou a Sra. Maraci Virgolino de Sousa, pelo envio de todos os documentos necessários 

para o cumprimento das metas do Procomitês, a exemplo do que aconteceu: os Comitês atingiram 

100% das metas. A Sra. Maraci Virgolino de Sousa (AESA) disse que os três Comitês 

cumpriram 100% de suas metas, isso foi devido ao comprometimento de cada membro 

participando das atividades, tais como: reuniões, capacitações, Plano de Comunicação, 

perfazendo assim 100% dos recursos. Cada Comitê irá receber R$ 50.000,00 para o ano de 2020. 

O Sr. Claudio Brandão Costa prosseguiu com o item 6º da pauta fazendo a Apresentação sobre 

o Plano de Trabalho 2020, onde enfocou que algumas metas já foram executadas outras estão em 

andamento. Algumas não foram executadas por causa da Pandemia, mas serão executadas. 
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Agradece o apoio dos que fazem a Secretaria Executiva dos Comitês – AESA na pessoa da Sra. 

Maraci que alimenta o sistema da Agência Nacional de Águas – ANA fazendo com que os 

Comitês atingissem os 100% de suas metas. Maraci disse que o papel da Secretaria os Comitês é 

organizar a documentação e enviar para a ANA e alimentar o Sistema da ANA, mas quem produz 

os documentos são os Comitês. Quanto ao que o CBH-PB vai conseguir executar este ano 2020 

frente a Pandemia são muitos desafios o primeiro já se conseguiu que é realizar reunião virtual, 

o que deve continuar acontecendo nesse formato. Já se planeja também as capacitações virtuais. 

Quanto ao Encontro Estadual dos Comitês, é pensamento que aconteça também virtual no 

formato menor. Outras metas como Comunicação pode ser feita mesmo na Pandemia. A 

orientação da ANA é tentar cumprir e se reinventar nas metas, o que puder ser realizado 

virtualmente. Sr. José Martinho dos Santos Neto (Representante da Prefeitura Monteiro) 

parabeniza a AESA e aos que estão a frente deste Comitê por essa forma virtual de realizar as 

reuniões e pergunta ao Sr. Waldemir Fernandes Azevedo informação sobre o canal da 

transposição do eixo leste, visto que está parado o bombeamento e já se consegue perceber um 

pouco a depreciação no canal, a água começa a baixar, sabe-se que devido as chuvas não há 

necessidade Hídrica, mas precisa a manutenção do canal. Embora não seja da alçada da AESA. 

O Sr. Waldemir Fernandes Azevedo respondeu que toda primeira quinta feira de cada mês tem 

reunião com os órgãos ANA, AGU, MDR e todos os Estados receptadores do PISF (PB, PE e 

RN), onde é feito o balanço de como está a situação e sempre é questionado como é que será 

retomado o bombeamento. Próxima quinta feira (06.08.2020) vai procurar saber e passar a 

informação. A Sra. Maraci falou ainda sobre uma das metas que se tem a cumprir no ano de 

2021, a elaboração do Plano de Bacias do Rio Paraíba é uma meta desafiadora e coloca para o 

Comitê que não acredita que não vai poder ser cumprida até o final de 2021. A Sra. Maraci falou 

com a ANA e foi orientada a pedir revisão da meta através de oficio com o consentimento dos 

Comitês. Então perguntou se esse Comitê concorda em pedir revisão dessa meta. Até porque leva 

mais de dois anos para elaboração e discussões dos Comitês. Todos concordaram com o pedido 

de revisão da meta. O Sr. Marlindo Marcelino Gomes (Representante CEDAMS) registra a 

questão da Barragem de São Salvador que é afluente do Rio Paraíba, há sete anos começou um 

projeto de formação da mata ciliar no largo da Barragem, no entanto tem um problema constante 

a criação de animais e gado ao longo da barragem, atrapalhando esse projeto. Levou-se através 

do Comitê do Litoral Norte um representante da SUDEMA para uma visita técnica de barco por 

dentro da barragem e foi possível identificar as dificuldades que se tem. Logo em seguida veio a 

Pandemia e esse trabalho parou, não surtiu resultado e o problema continua. Faz-se um plantio e 

o gado vem e destrói. Ultimamente mais de vinte animais invadiram e destruíram a plantação de 

cana da Japungú. Fica aqui o registra de solicitação para que a SUDEMA tenha mais atenção na 

fiscalização no entorno desse referido manancial. Continuando o Sr. Claudio Brandão Costa 

informa que a pauta foi discutida e concluída. Houve um prolongamento do prazo para 

elaboração do Plano de Bacias do Rio Paraíba, agradece aos participantes que não são membros 

do Comitê (Professores e alunos) e externou a satisfação em tê-los participando dessa reunião 

virtual. O Sr. Waldemir Fernandes Azevedo parabenizou a todos pela presença e 

espontaneidade. Aproveitou para convocar o Sr. André da Silva Santos e o Sr. Claudio Brandão 
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Costa para uma reunião presencial, a combinar. Quanto ao registro do Sr. Marlindo é sabido de 

tudo que você passa, essa Pandemia dificultou o andamento de muitas coisas, na AESA se está 

tentando retomar as atividades na próxima segunda feira (03.08.2020), mas sem o atendimento 

presencial, porque a determinação governamental é não haver atendimento presencial. Agora o 

Sr. Itaragil que foi membro desse Comitê é Diretor da SUDEMA e está aberto as demandas desse 

Comitê. Vamos caminhar juntos AESA/ SUDEMA/ COMITÊ, para tentar resolver esse 

problema. Apesar da Pandemia Sr. Waldemir diz que esteve diariamente trabalhando na AESA, 

ou viajando visitando os mananciais no Estado. O Sr. José Ivanildo Aleixo de Sousa 

(Representante da Cooperativa Mista dos Irrigantes de Sumé) registra a satisfação de 

participar desse formato de reunião virtual. A Sra. Flávia Dias Suassuna (Representante 

Suplente SEIRHMA) falou que o Sr. Itaragil Marinho era o representante titular da SEIRHMA) 

e ela suplente nesse Comitê, a agora ele está diretor na SUDEMA, enquanto não se define quem 

vai substitui-lo, Sra. Flávia fica representando-o e se coloca à disposição para ajudar no que 

precisar junto a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. A Sra. Maraci perguntou se 

todos concordam com a divulgação de imagem desta reunião nas redes sociais. Todos 

Concordaram. Agradeceu o apoio de Gabriel do Grupo de Apoio Técnico da UFPB aos Comitês 

que é do projeto da UFPB junto aos Comitês e tanto tem colaborado para a realização das 

reuniões virtuais. Não havendo mais inscritos, o Sr. André da Silva Santos pede a ajuda de 

todos para fazer as coisas acontecer nesse Comitê, agradeceu apoio da AESA. O Sr. Cláudio 

Brandão Costa informou que participa juntamente com o Sr. Waldemir da Comissão de 

Acompanhamento e Alocação de Água do Açude Epitácio Pessoa em Boqueirão que foi 

aprovado pela ANA que abaixo do Açude  para os ribeirinhos 300lt por segundo a partir de 

01/08/2020, ou seja o sonho dos Ribeirinhos do Rio Paraíba se torna realidade agora o Rio 

Paraíba está sendo perenizado até Acauã com 300l/s. Nada mais havendo a tratar o Presidente 

Sr. André da Silva Santos encerrou a Reunião e eu Claudio Brandão Costa, 1º Secretário Geral, 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será acompanhada da lista de presença conforme 

registrado no Google Meet. 
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