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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 1 
CBH-PB, ano 2021. 2 

 3 
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 14h00min o Comitê de Bacia 4 

Hidrográfica do Rio Paraíba - CBH – PB, realizou no modo virtual, através da plataforma Google 5 

Meet, a 2ª Reunião Ordinária do ano de 2021, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Abertura; 6 

2. Informes da Diretoria do CBH-PB; 3. Aprovação das Atas da 1ª Reunião Ordinária e da 1ª 7 

Reunião Extraordinária de 2021; 4. Apresentação sobre Pagamento por Serviços Ambientais 8 

(Sra. Tatiana do SENAR); 5. Retrospectivas 2021 (André e Cláudio); 6. Palavra Facultada. 9 

Após a verificação do quórum, o Sr. André da Silva Santos (Presidente do CBH-PB) fez a abertura 10 

da reunião, saudando a todos e desejou uma reunião proveitosa e passou a palavra para o Sr. Cláudio 11 

Brandão (Primeiro Secretário) para fazer a leitura da pauta e na sequência passou-se ao item 2. 12 

Informes da Diretoria do CBH-PB, o Sr. André informou que a apresentação da Sra. Roseane 13 

(FUNASA) sobre educação ambiental no município de Boqueirão, não vai ser possível; sobre o 14 

Observatório de Governança das Águas, apresentado na última reunião pelo professor Ângelo, 15 

faltou o fechamento de alguns itens, que este Comitê não conseguiu enviar, a partir do material 16 

recebido se teria de formar uma equipe, como já era final de ano e todos com muitos compromissos, 17 

então ficou para trabalhar isso em 2022, quando fizer contato com o Prof. Ângelo para obter 18 

orientação para os procedimentos. A Sra. Flávia Suassuna (Representante da SEIRHMA) informou 19 

que o CBH-LN concluiu todo esse material do protocolo OGA, e espera contribuir também com o 20 

do CBH-PB; O Sr. André Santos informou outro ponto, que ainda, está em aberto que é o estudo 21 

de incorporação da APA 8 VERDE, em Boqueirão, como sede do CBH-PB, que será trabalhado 22 

em 2022; O Sr. Estoécio Júnior (Representante da Prefeitura de Teixeira) falou de uma audiência 23 

pública que aconteceu em Teixeira, sobre a transposição do rio São Francisco, tem um eixo que 24 

pega a região da serra de Teixeira e de Taperoá, ele vai pegar esse documento para o Comitê 25 

conhecer e acompanhar também essas demandas. Continuando passou-se ao item 3. Aprovação 26 

das Atas da 1ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária de 2021 que foi enviada 27 

anteriormente aos senhores membros e perguntou se todos concordam com o teor das mesmas ou 28 

têm alguma alteração a fazer. Então todos concordaram com a aprovação das Atas apresentadas e 29 

seguiu-se ao item 4. Apresentação sobre pagamento por Serviços Ambientais com a Sra. 30 

Tatiana Pontes (Representante do SENAR) que agradeceu o convite e iniciou apresentando que 31 

66,3% do território nacional brasileiro está destinado e ou ocupado com as várias formas de 32 

vegetação nativa, desse percentual 25,6 % em áreas destinadas a preservação nas propriedades 33 

rurais. Para se continuar essa preservação há necessidade de novos mecanismos de estímulo à 34 

conservação e a manutenção de serviços essenciais. O que é o PSA é um mecanismo financeiro 35 

para remunerar produtores rurais, agricultores familiares e assentados, assim como comunidades 36 

tradicionais, pelos serviços ambientais prestados e que geram benefícios para toda a sociedade. 37 

Esses serviços podem ser por meio da conservação de vegetação nativa, ou da restauração de áreas 38 

e florestas degradadas para melhoria da qualidade da água, remoção de carbono, ou ainda 39 

conservação da biodiversidade (Lei 14.119 de 13 de janeiro/2021). Quem paga? O pagamento ao 40 

produtor pode ser efetuado de diferentes formas, como repasse direto (monetário ou não) através 41 

da presença de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, fruto de compensações vinculadas 42 

a certificados de redução de emissões por desmatamento e degradação, via comodato, títulos 43 
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verdes, ou cotas de reservas ambiental. Também é possível usar receitas obtidas, com a cobrança 44 

pelo uso dos serviços hídricos, decisão que compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs. 45 

A ANA lançou o Programa Produtor de Água que é a política de pagamento por serviços ambientais 46 

e a implantação de projetos direcionados à proteção dos recursos hídricos. O Programa prevê o 47 

apoio técnico e financeiro para execuções de ações como: construção de terraço e de bacia de 48 

construção; a readequação de estradas vicinais; a proteção de nascentes; a recomposição e 49 

conservação de áreas com vegetação natural; reflorestamento das áreas de proteção permanente e 50 

reserva legal; a agropecuária sustentável; o saneamento ambiental entre outros. Foi apresentado 51 

vídeo sobre desenvolvimento de projetos e outro sobre pagamento por serviços ambientais. Qual o 52 

Valor? O valor do benefício deve ser, no mínimo, equivalente ao custo de oportunidade do 53 

provedor do serviço ambiental, sob pena de não ser suficientemente atrativo para induzir, a 54 

mudança de comportamento. Também pode se estipular o valor de benefício, com base no valor 55 

econômico, do serviço ecossistema, sendo provido - anexo VI do manual operativo (Brasil, ANA, 56 

2012). O Ministro Paulo Guedes certa vez disse “que acredita que o pagamento por serviços 57 

ambientais, remunerar quem cuida da floresta, que vai do extrativista na Amazônia até o produtor 58 

rural, que também faz esse papel, é uma das soluções para se garantir as florestas preservadas. 59 

Lembrando que só os produtores rurais, pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), tem 280 milhões 60 

de hectares (Preservados). A União Europeia inteira tem 427 milhões de hectares. Então se tem ai 61 

um volume gigantesco de Floresta que tem que ser reconhecido e remunerado”. (Vídeo do CBH 62 

Rio das Velhas). O principal desafio desses pagamentos é a valorização dos serviços ambientais. É 63 

importante destacar que na implementação de um sistema PSA, é necessário comparar os benefícios 64 

gerados pelo instrumento aos seus custos de implantação, garantindo que a soma dos benefícios 65 

esperados pela sociedade seja maior do que a soma dos custos, esperados pela a ação. A Sra. 66 

Tatiana Pontes finalizou a apresentação e se colocou à disposição para as dúvidas. O Sr José 67 

Ivanildo (representante da Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Sumé) parabenizou a Sra. 68 

Tatiana Pontes pela excelente apresentação, muito esclarecedora. O Sr. Cláudio Brandão, também 69 

parabenizou e disse que a preservação sem o incentivo para os ribeirinhos e pequenos agricultores, 70 

não funciona, não adianta discurso bonito, sem oferecer contrapartida, disse também que levantou 71 

esse tema na última reunião do CERH e o Sr. Porfirio disse que a AESA, junto com o Governo do 72 

Estado estavam estudando essa situação para dar uma contrapartida aos pequenos produtores. A 73 

Sra. Fernanda Estevam fez um apelo para que o Comitê juntamente com a Comissão de Alocação 74 

de Água envie oficio a CAGEPA solicitando providência quanto à falta d’água constate na cidade 75 

de Boqueirão, a Sra. Fernanda disse que o açude abastece mais de meio milhão de pessoas e os 76 

moradores de Boqueirão onde está situado o açude, não tem acesso a essa água. O Sr. Cláudio 77 

Brandão disse que este assunto já constava em pauta, e concorda que seja feito oficio ao Presidente 78 

da CAGEPA Sr. Marcus Vinicius e ao Gerente Regional da CAGEPA, Sr. Lucílio José dos Santos, 79 

solicitando explicação sobre essa situação de falta d’água na cidade de Boqueirão. Foi colocado em 80 

votação e todos aprovaram esse encaminhamento. Retomando a discussão sobre o PSA. O Sr. 81 

Ivanildo, referindo-se à fala do Sr. Cláudio quanto ao incentivo a pequenos agricultores e aos 82 

ribeirinhos sugere incluir também algumas indústrias, para incentivarem a preservar os rios dentro 83 

das cidades. Quanto à questão da falta d´água em Boqueirão, destacou que é um absurdo morar a 84 

beira do açude e não ter água dentro de casa nem para tomar banho. O Sr. Waldemir 85 

(Representante da AESA) com relação ao apelo da Sra. Fernanda, disse que o caso não é de 86 
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responsabilidade AESA, nem da Comissão de Alocação. O Comitê está correto e pode enviar oficio 87 

a CAGEPA solicitando explicação do que está acontecendo com a falta de água em Boqueirão. A 88 

Comissão de Alocação não tem essa competência, suas atribuições são outras. A CAGEPA é a 89 

distribuidora, portanto pode responder o que está acontecendo. O Sr. André disse que vai fazer o 90 

que estiver ao alcance deste Comitê. Sem mais comentário sobre a apresentação, o Sr. André 91 

agradeceu a Sra. Tatiana Pontes, dizendo que essa apresentação foi muito proveitosa e trouxe 92 

alguns direcionamentos para este Comitê pensar, quando dos futuros planejamentos e passou ao 93 

item 5. Retrospectivas de 2021 - O Sr. André Santos iniciou agradecendo o apoio da AESA e 94 

aos membros deste Comitê e disse que esta gestão participou da atualização do PNRH; participou 95 

várias vezes de reunião do Fórum Nacional de Recursos Hídricos; participou do Encontro Estadual 96 

de Comitês de Bacias; Participou de Live Nacional com o Professor Nelson do Rio de Janeiro. 97 

Participou de várias capacitações; para este ano de 2021 o Sr. André e Sr. Cláudio tem algumas 98 

ações a serem divulgadas depois, ações práticas provocando a AESA e instituições privadas etc. na 99 

tentativa de colocar pelo menos um projeto na bacia, ainda dentro dessa gestão. A Sra. Roseane 100 

(FUNASA) enviou a este Comitê, material do programa SALTA-z que é um sistema de baixo custo 101 

para tratamento de água, por meio de uma estrutura física simplificada para clarificar, filtrar e 102 

desinfetar águas de superfície e subterrânea que foi desenvolvido com o intuito de favorecer o 103 

acesso à água potável para populações rurais, sem acesso a outra fonte de abastecimento seguro. O 104 

Comitê precisa saber se é um projeto interessante, para quem deve ser encaminhado e se tem recurso 105 

para tal e seguiu-se ao item 6. Palavra Facultada. O Sr. Waldemir parabenizou o Comitê pelas 106 

as ações realizadas. E quanto a questão de apresentar projeto, o projeto maior do Comitê já está em 107 

andamento que é a aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, que a lei 9.433 diz que o 108 

plano de bacia é o objeto de gestão da bacia. Então os projetos surgirão a partir da aprovação do 109 

plano, onde o Comitê vai ter uma grande demanda, além do acompanhamento do plano. Os projetos 110 

isolados podem ser desnecessários. A mola mestra é o plano da bacia. Este Comitê tem outro projeto 111 

importante que está em andamento que é a sede do Comitê na APA 8 verde em Boqueirão. O Sr. 112 

Cláudio lembra que a pandemia dificultou bastante, mas com o PERH e os planos de bacias, os 113 

Comitês vão acompanhar e fiscalizar, opinar e trabalhar em prol da bacia. 2022 vai ser um ano 114 

próspero para ser colocado em prática o que não foi feito em 2020 e 2021. Aproveitou para 115 

parabenizar a AESA na pessoa do Presidente Porfirio, que é um técnico que busca as soluções para 116 

as questões hídricas do Estado, a quem tem toda admiração, bem como ao Diretor Waldemir 117 

Fernandes. O Comitê tem uma Secretaria Executiva que dá toda sustentação aos Comitês através 118 

das Sras. Maraci e Célia a quem as agradece pelo apoio. A Sra. Flávia Suassuna parabenizou a 119 

Sra. Tatiana Pontes pela apresentação, muito esclarecedora. Quanto aos projetos em 2022, tem o 120 

Projeto Comitês nas Escolas que vai acontecer na Bacia do Rio Paraíba em duas etapas, uma no 121 

primeiro semestre e outra no segundo. O Sr. Ivanildo disse que mora relativamente próximo a 122 

nascente do Rio Paraíba e não tem noção como está essa nascente, então sugere que seria importante 123 

o Comitê programar uma visita para que todos possam conhecer e ver o que o Comitê pode fazer 124 

por essa nascente. Pede para o Sr. Waldemir transmitir ao Dr. Porfirio que ficou muito feliz com a 125 

informação que ele deu no Encontro Estadual dos Comitês sobre a transferência da Gestão dos 126 

açudes Boqueirão e Poções para a AESA. O Sr. Waldemir disse que isso também foi uma ação do 127 

Comitê, que enviou Oficio a ANA e ao MDR e surtiu resultado. O Sr. Sildo disse que em 2022 o 128 

Comitê vai ter um direcionamento de suas ações com o Plano das Bacias e enfatiza a fala do Sr.  129 
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Cláudio com relação a visita as nascentes o que é muito importante. Parabeniza a Sra. Tatiana pela 130 

apresentação sobre o PSA. Parabeniza a AESA que, apesar da pandemia, não parou suas atividades, 131 

e finaliza desejando um natal cheio de luz a todos. O Sr. Waldemir informa que Lei no 10.165, de 132 

25 de novembro de 2013. Publicado no DOE, em 26/11/2013, Dispõe sobre a Política Estadual de 133 

Pagamento por Serviços Ambientais, autoriza instituir o Fundo Estadual de Pagamento por Serviços 134 

Ambientais, e dá outras providências, está hora em vigor. O Sr. Waldemir agradece o apoio deste 135 

Comitê a AESA e deseja um bom natal para todos. O Sr. Estoécio agradece ao Comitê e a AESA 136 

pelo apoio recebido com informações para o seu mestrado sobre a questão do Comitê. A Sra. 137 

Tatiana com relação a essa lei 10.165, sugere um encaminhamento para realizar alguma ação por 138 

que a discussão já foi iniciada e é de interesse de todos e da própria sociedade, finaliza desejando 139 

um feliz natal a todos. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sr. André da Silva Santos encerrou 140 

a reunião e eu Cláudio Brandão Costa (Primeiro Secretário) lavrei a presente Ata que após lida 141 

e aprovada será anexada à lista dos membros presente, conforme consta no Google Forms. 142 
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CARIMBO DE 
DATA/HORA 

NOME COMPLETO: INSTITUIÇÃO: CATEGORIA: 

12/14/2021 14:00:37 JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:00:50 GABRIELA CRISTINA SOARES RODRIGUES  MIRIRI ALIMENTOS E BIONERGIA NÃO-MEMBRO 

12/14/2021 14:00:51 ALEXANDRE MACIEL GUERRA  JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA  MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:02:14 ESTHER MARIA BARROS DE ALBUQUERQUE AESA NÃO-MEMBRO 

12/14/2021 14:02:15 GABRIEL ANDY DA SILVA LUCENA AESA/UFPB NÃO-MEMBRO 

12/14/2021 14:03:14 DANILO MACIEL MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:03:35 ANDRÉ DA SILVA SANTOS IFPB MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:04:56 FLÁVIA DIAS SUASSUNA SEIRHMA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:05:37 MARTINHO A. SOUZA ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:10:05 BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA USUÁRIO MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:12:09 JOSE CAMELO DA ROCHA ASPTA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:13:52 TATIANA GOMES DE PONTES 
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DA 
PARAÍBA - FAEPA 

MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:15:22 JOSÉ IVANILDO ALEIXO DE SOUSA  CAMIS MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:17:20 AÍRTON JOSÉ AVELINO DA SILVA  SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOGEIRO  MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:17:23 ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JUNIOR  PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:21:16 MARIA AMÉLIA DA SILVA MARQUES 
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
DOS PRODUTORES RURAIS DE URUÇU 

MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:30:24 CLAUDIO BRANDAO COSTA  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:30:50 HÉLIO FREITAS DA CRUZ NETO MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:31:43 ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI 
JAPUNGÚ AGROINDUSTRIAL LTDA - UNIDADE 
AGROVAL 

MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:32:22 MARIA EMÍLIA DE SOUSA RAMOS AABB MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:39:30 LUIZ EUGÊNIO PEREIRA CARVALHO UFCG MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:49:11 PAULO EMÍLIO CARNEIRO DE SOUZA  EMPAER-PB  MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 14:49:14 WALDEMIR F DE AZEVEDO AESA MEMBRO DO CBH-PB 
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12/14/2021 15:05:40 SILDO ALVES DE MORAIS  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA  MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 15:25:22 MARACI DE SOUSA VIRGOLINO AESA NÃO-MEMBRO 

12/14/2021 15:31:36 MARIANA NÓBREGA DE MORAES SEMAPA MEMBRO DO CBH-PB 

12/14/2021 15:37:28 KRISTENY LEITE CHAVES 
ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO AÇUDE EPITÁCIO 
PESSOA 

MEMBRO DO CBH-PB 

 


