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Ata da 4ª reunião ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte do 2 

Estado da Paraíba - CBH-LS, ano de 2020. 3 
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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 8h30min, realizou-se 5 

a 4ª Reunião Ordinária do CBH-LS do ano de 2020, no formato virtual, através da plataforma 6 

Google Meet, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informe da Diretoria; 2. Leitura da Ata 7 

da 3ª Reunião Ordinária; 3. Esclarecimentos sobre Ocorrência no rio Gramame (Sudema 8 

e ONG Olho Vivo do Tempo); 4. Capacitação do Procomitês - Comitê de Bacia: O que é o 9 

que faz? Práticas e Procedimentos. O Sr. Domingos de Lélis Filho (Presidente o CBH-LS) fez 10 

a abertura da reunião e em seguida passou para a Sra. Ana Cristina - segunda secretária realizou 11 

a leitura das instruções para a presente reunião virtual, fez a Leitura da Pauta e passou ao Item 12 

1. Informe da Diretoria onde informou sobre a realização pela a AESA dos seminários referente 13 

a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba, incentivando aos membros 14 

deste Comitê a participaram; seguindo para o item 2. Leitura e Aprovação da Ata da 3ª Reunião 15 

Ordinária de 2020, os membros presentes foram favoráveis à sua aprovação, sem a necessidade 16 

da leitura no ato da presente reunião. Seguiu-se então para o Item 3. Esclarecimentos sobre 17 

Ocorrência no rio Gramame (Sudema e ONG Olho Vivo do Tempo) o Sr. Ivanildo Santana 18 

não pôde comparecer porque foi convocado pelo MPF para outra reunião. A Sra Vescijudith 19 

(Representante da Prefeitura de Conde) falou que a contaminação do Rio Gramame pelas 20 

empresas vem sendo constante e não são resolvidos, os pescadores e ribeirinhos comunicam aos 21 

órgãos competentes e não há uma solução, são prejudicados o rio a jusante e os ribeirinhos. Os 22 

órgãos competentes devem fiscalizar, multar e acompanhar o processo “in loco”. As águas do 23 

Rio Gramame, na divisa de João Pessoa com a cidade do Conde, estão tingidas com uma substância 24 

azul. A denúncia da contaminação da água do rio, foi feita por um pescador no domingo (22/11/2020), 25 

por meio do seu perfil em uma rede social. As fotos e vídeos mostram o rio com uma coloração 26 

diferente. Passou-se ao Item 4. Capacitação do Procomitês - Comitê de Bacia: O que é o que 27 

faz? Práticas e Procedimentos. A Sra. Maria Célia. Ministrou a capacitação que tem como 28 

objetivo ampliar o conhecimento dos membros do (CBH-LS) sobre assuntos relacionados a 29 

gestão de águas do estado da Paraíba; apresentar aspectos sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica 30 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/conde-pb.html
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(CBH); destacar objetivos e princípios da Lei das águas 9433, que norteiam as atividades do 31 

Comitê de Bacia Hidrográfica; Apresentar as atribuições e competências dos membros do 32 

Comitê de Bacia Hidrográfica; e discutir aspectos de gestão participativa. Nada mais havendo a 33 

tratar o Presidente Sr. Domingos de Lélis Filho agradeceu a participação de todos os membros e 34 

demais presentes e encerrou a reunião, eu Maria Edelcides Gondim primeira secretária lavrei a 35 

presente ata que após lida e aprovada será anexada a lista dos presentes constantes no Google 36 

Meet. 37 
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