
 

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL 
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO COMITÊ DE BACIAS 1 

HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE (CBH-LN) 2 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09h00, na plataforma do Google 3 

Meet, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária Virtual do Comitê de Bacias Hidrográficas do 4 

Litoral Norte CBH-LN do ano de dois mil e vinte, a qual teve como pauta: 1. Abertura; 2. 5 

Informes; 3. Apresentação do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Estadual de 6 

Recursos Hídricos - área de abrangência das bacias dos rios Mamanguape, Camaratuba e 7 

Miriri; 4. Discussão; 5. Deliberação; 6. Palavra facultada. O Sr. Natanael Leal (Presidente 8 

do CBH-LN) iniciou a reunião saudando a todos e passou para a Sra. Maria Adriana F. M. 9 

Ribeiro (2ª Secretária do CBH-L) fazer a leitura da pauta ela falou que a leitura de Ata anterior 10 

será lida na próxima reunião. A Sra. Mirella Costa (Vice Presidente do CBH-LN) no item 11 

informes falou sobre a aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) do 12 

recurso do programa do Procomitês, onde os três Comitês alcançaram 100% das metas e 100% 13 

dos recursos (150 mil reais para o ano para os três comitês, sendo 50 mil reais para cada) que será 14 

usado basicamente para Comunicação e Capacitação. Os comitês estão tentando aplicar os 15 

recursos da melhor maneira possível baseados nos planos que já foram aprovados pelos comitês. 16 

No que se refere à capacitação, os membros serão convocados a participarem de um curso 17 

totalmente online sobre resolução de conflitos de recursos hídricos. São atividades que os 18 

membros podem participar de casa, isto vai inclusive ajudar na tomada de decisão no âmbito da 19 

bacia do Litoral Norte. Como o CBH-LN realizou reunião bem recente, é só o que tem a informar. 20 

O Sr. Joacy Mendes Nóbrega (Diretor Administrativo da AESA) falou sobre algumas ações da 21 

AESA, que também é de interesse dos Comitês e da gestão como um todo: 1º) o processo de 22 

elaboração do Plano de Bacias está no setor da Comissão de licitação da SEIRHMA e que irá no 23 

dia 31 próximo na Secretaria para acompanhar o andamento do referido processo. 2º) a reforma 24 

do Prédio da AESA, que já está na fase de Edital para a licitação, o que vai oferecer mais apoio 25 

aos Comitês tendo seu próprio espaço para trabalharem suas demandas; 3º) o Processo de 26 

atualização dos valores da cobrança está com Sra. Ana Emília (Consultora da AESA) finalizando 27 

o Termo de Referência (TDR); 4º) o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH, hoje em 28 

termo financeiro é maior que a AESA, e pela sua importância, em breve terá uma pessoa 29 

responsável para acompanhar tudo que se refere ao FERH; 5º) a Alocação de água, hoje 30 

(27/08/2020) os demais diretores da AESA estão no sertão da Paraíba visitando alguns 31 

mananciais, reunindo e dialogando com as comunidades. Além disso, a fiscalização da AESA não 32 

para, pois está constantemente em campo. Registra-se o atingimento das metas pelos três 33 

programas Progestão, Qualiágua e Procomitês cujo recurso será recebido esse ano para aplicar 34 

em 2021; 6º) o sistema de Informações que viabiliza a agilidade de processo de outorga que antes 35 

durava seis meses para sua liberação, hoje leva dois dias e portanto, finalizou dizendo que a AESA 36 

está sempre buscando meios para melhor atender aos usuários. A Sra. Mirella agradeceu os 37 

esclarecimentos do Sr. Joacy e enalteceu pela aquisição dessa pessoa para responder pelo FERH, 38 

o que vai proporcionar um planejamento com mais tranquilidade. Continuando passou-se ao item 39 

2. A Sra. Maria Betânia Santos (Gerente de Cobrança da AESA) fez a Apresentação do Plano 40 

de Aplicação dos Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - área de abrangência das 41 

bacias dos rios Mamanguape, Camaratuba e Miriri; o qual foi aprovado por todos. No item 3. 42 

Discussão; A Sra. Mirella disse que esses valores podem ser ajustados, caso alguém tenha alguma 43 
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proposta, pois depois de aprovado aqui, segue para o Conselho referendar. A Sra. Mirella sugere 44 

que seja feito um protocolo de documentação em que os Comitês enviam a deliberação com os 45 

valores que foram aprovados, para que a AESA abra um processo para os três Comitês e em 46 

seguida envia para o CERH. A Sra. Maria Betania Santos, disse que após a deliberação dos 47 

Comitês vai par a Câmara Técnica do CERH e depois para o Plenário do CERH. O Plano foi 48 

aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Natanael encerrou a reunião gradecendo a 49 

presença de todos e eu, Maria Adriana F. M. Ribeiro (2ª Secretária do CBH-LN) lavrei a presente 50 

ata que após lida e aprovada será anexada à lista dos presentes*. 51 

 52 
Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro 53 

 54 

*Devido a problemas técnicos o Google Meet não gerou a lista de participantes. 55 
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