
 

 

 

PLANO DE TRABALHO E REUNIÃO  

INICIAL DOS PRHBHL

Esta é a edição nº 1 do boletim informativo 

“Fluindo com o rio”, um dos instrumentos 

de comunicação previstos no Plano de 

Comunicação e Mobilização Social dos 

PRHBHL. Este boletim terá frequência 

mensal e seu objetivo é informar aos 

membros dos CBHs as etapas em 

andamento dos PRHBHL, relacionando-

as aos conteúdos abordados nos produtos 

em elaboração. Nessa primeira edição, 

apresentamos um resumo da reunião 

inicial dos PRHBHL e outras atividades da 

etapa inicial dos trabalhos. 

Na sexta-feira do dia 24 de setembro de 

2021 foi realizada a reunião inicial para 

elaboração dos Planos de Recursos 

Hídricos das Bacias Hidrográficas 

Litorâneas. O encontro, organizado pela 

Agência Executiva de Gestão das Águas 

(AESA), ocorreu no auditório da 

Companhia de Desenvolvimento da 

Paraíba (CINEP), em João Pessoa. 

Inicialmente, o Diretor de 

Acompanhamento e Controle da AESA, 

Sr. Beranger Arnaldo de Araújo, orientou 

a apresentação de cada participante da 

reunião, que foi composta pelo Grupo de 

Acompanhamento da Elaboração dos 

PRHBHL (GET) e representantes da 

empresa Água e Solo Estudos e Projetos 

LTDA, vencedora da licitação. 

Após a introdução inicial, foi dada a 

palavra ao Sr. Lawson Beltrame, 

Coordenador Técnico do projeto e Diretor 

Técnico da empresa, que destacou a 

experiência da Água e Solo com planos de 

recursos hídricos e o compromisso com a 

gestão participativa para o 

desenvolvimento dos PRHBHL. Em 

seguida, o Gerente do Contrato, Bernardo 

Zacouteguy, realizou a apresentação do 

Plano de Trabalho, destacando o 

cronograma de atividades, os 

instrumentos de comunicação social 

propostos e o escopo de trabalho de cada 

etapa dos Planos. Após breve intervalo, 

foi realizada discussão para atender às 

dúvidas dos membros do GET, seguindo 

com o encerramento da reunião. 

 

No dia 19 de outubro de 2021, foi 

realizada reunião do GET com a 

participação de representante da Água e 

Solo para discutir e propor adequações ao 

Plano de Trabalho. As correções 

solicitadas pelo GET foram realizadas 

pela empresa e o Plano de Trabalho foi 

revisado. 

A partir da aprovação do Plano de 

Trabalho, tem-se o início da Etapa 2, 

referente à coleta e sistematização de 

dados, que tem como objetivo fornecer 

subsídios para a Fase de Diagnóstico.  


