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

Sul - 2020 3 

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

plataforma do Google Meet, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária Virtual do Comitê de 5 

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

Abertura; 2. Leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020; 3. Informes da 7 

diretoria do CBH-LS; 4. Apresentação da minuta do Plano de Aplicação dos 8 

Recursos da Cobrança – ano 2021; 5. Deliberação sobre o Plano de Aplicação dos 9 

Recursos da Cobrança – ano 2021; 6. Palavra Facultada e 7. Encerramento. O Sr. 10 

Domingos de Lelis Filho (FAEPA) fez a abertura da reunião e encaminhou o andamento 11 

da pauta proposta previamente. A Sra. Maria Edelcides (IFPB) deu continuidade à pauta 12 

da reunião, realizando um convite aos membros presentes, onde incentivou a participação 13 

na oficina virtual sobre o Protocolo de Monitoramento da Governança das Águas, 14 

destinado a ampla participação dos atores da gestão de recursos hídricos no estado da 15 

Paraíba. Em seguida, O Sr. Joacy (AESA) usou da palavra para destacar o trabalho que a 16 

AESA vem realizando durante o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. Em 17 

seguida passou para o terceiro ponto da pauta 3. Leitura da ata da 1ª reunião ordinária 18 

de 2020, onde foi decidido por unanimidade a não leitura da ata da reunião anterior no 19 

ato da reunião em questão. Todos os membros presentes foram favoráveis a aprovação da 20 

ata da 1° Reunião Ordinária de 2020. Posteriormente, seguiu-se para o ponto 4. 21 

Apresentação da minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança – ano 22 

2021, onde A Sra. Maria Betânia (AESA) iniciou a apresentação sobre a minuta proposta 23 

para aplicação dos recursos da cobrança no ano de 2021. Na ocasião, a gerente executiva 24 

de cobrança da AESA, definiu o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Estadual de 25 

Recursos Hídricos do Estado da Paraíba e destacou os 08(oito) programas que fazem parte 26 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Posteriormente, apresentou valores arrecadados 27 

no 5º ano da cobrança (Julho/19 à Junho/20) nas bacias dos rios Gramame e Abiaí. A 28 

discussão geral dessa apresentação centrou-se na exposição da tabela referente aos 29 

programas do Plano Estadual de Recursos Hídricos, com seus referidos percentuais 30 

propostos pela Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA), junto ao Comitê das 31 

Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS) e o valor por programa. A conclusão da 32 

apresentação se deu com a exposição das prestações de contas e com o panorama 33 

financeiro geral, com os valores arrecadados de 07/2015 a 06/2020. Em seguida, foi dada 34 

continuidade a pauta com o ponto 5. Deliberação sobre o Plano de Aplicação dos 35 

Recursos da Cobrança – ano 2021. Iniciando as discussões e propostas para alteração 36 

da minuta do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança – ano 2021, O Sr. Alfredo 37 

(ASPLAN-PB) sugeriu a união do Programa nº 16 – Recuperação e Manutenção de 38 

Açudes ao Programa nº 24 – Preservação Ambiental dos Mananciais, atribuindo o 39 

percentual de 25% a esse novo programa unificado e os 5% restantes seriam destinados 40 

ao Programa nº 6 - Sistema de Fiscalização do Uso de Água e ao Programa nº 10 - 41 



Educação Ambiental para Proteção dos Recursos Hídricos, sendo destinados o percentual 42 

de 2,5 % para cada programa. Logo após, A Sra. Vescijudith Fernandes Moreira 43 

(Prefeitura de Conde), defendeu a transferência de valor percentual do Programa nº 16 44 

para o Programa nº 10, com objetivo de estimular a educação ambiental na área de 45 

abrangência das bacias hidrográficas do litoral sul da Paraíba. O Sr. Domingos de Lélis 46 

colocou as propostas em votação na plenária e foi decidido, após discussões e propostas, 47 

a permanência dos 07 programas + 01 recentemente incluído, com seus respectivos 48 

percentuais outrora propostos e apresentados nesta reunião pela Sra. Maria Betânia 49 

(AESA), ou seja, não foi acatada pelo plenário as propostas da reunião, mantendo a 50 

originalidade do documento inicial. Por fim, no último ponto da pauta 6. Palavra 51 

facultada, os participantes fizeram a exposição dos seus agradecimentos. Todos os 52 

membros presentes autorizaram a divulgação da imagem e som para fins estritamente 53 

didáticos do grupo de apoio técnico aos Comitês das Bacias Hidrográficas do estado da 54 

Paraíba. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sr. Domingos de Lélis agradeceu a 55 

participação de todos e encerrou a Reunião, eu Maria Edelcides Gondim – 1ª secretária 56 

geral lavrei a presente ata que após lida e aprovada será anexada a lista dos presentes. 57 
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