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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba - CBH-PB, 1 

ano 2022. 2 

 3 

No dia dezenove de março do ano de 2022, às 09h00min, no Auditório do Centro de Extensão José 4 

Farias Nóbrega, UFGC, situado a Av. Aprígio Veloso, 882, Bairro Universitário, Campina Grande 5 

PB, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográfica do Rio Paraíba-CBH-PB, 6 

ano 2022, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes da Diretoria do CBH-PB; 2. 7 

Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021; 3. Apresentação do Relatório de 8 

Atividades 2021 e Plano de Trabalho 2022 do CBH-PB; 4. Discussão sobre Eleição da 9 

Diretoria; 5. Palavra Facultada. Após a verificação do quórum, o Sr. André da Silva Santos 10 

(Presidente do CBH-PB) fez a abertura da reunião, saudando a todos e desejou uma ótima reunião 11 

e passou a palavra para o Sr. Cláudio Brandão (Primeiro Secretario) para fazer a leitura da pauta e 12 

na sequencia passou-se ao item 1. Informes da Diretoria do CBH-PB, o Sr. André sugeriu uma 13 

breve apresentação dos membros presentes com a respectiva instituição que representa, na 14 

sequencia foram empossados os novos membros e passou-se ao item 2 Informes da Diretoria do 15 

CBH-PB, O Sr. André informa a participação do Comitê no Encontro Nacional de Comitê de 16 

Bacias Hidrográficas - ENCOB 2022, que ocorrerá em agosto/2022, em Foz do Iguaçu. Já está 17 

sendo publicada a programação. Esse Comitê vai se organizar para diante dos critérios vê quem vai 18 

representar o CBH-PB nesse evento. É um momento de entrosamento e experiências das práticas 19 

na gestão de bacias hidrográficas, do que há de mais atual. Em geral se tem participação no CERH; 20 

ontem (18/03/2022) o Sr. Cláudio participou de reunião do marco regulatório e este Comitê está 21 

sempre presente nas grandes reuniões que acontecem no Estado na questão de recursos hídricos. O 22 

Sr. Waldemir Fernandes Azevedo (representante da AESA), vamos ter o marco regulatório do 23 

sistema Poções e Epitácio Pessoa (Boqueirão), esse marco regulatório como ele tem deferência do 24 

principal reservatório da bacia, Boqueirão tanto é receptor das águas a montante, como fornece 25 

água na bacia à jusante, neste momento se está discutindo todos os usos da água de Poções até 26 

Acauã, água da bacia como todo. Tem a questão do PISF que vai até a barragem de Araçagi. Tem 27 

previsão de se observar as novas vertentes, é bom a participação de todos representantes das 28 

prefeituras, da CAGEPA, EMPAER, tem até o dia 06/04 para se enviar as propostas que se pretende 29 

para o marco regulatório. Em resumo o Marco Regulatório é como se fosse um plano de o uso das 30 

águas daquele ambiente que se está tratando sobre um período de 10 anos, é como se fosse uma 31 

alocação sendo que a alocação vê a situação do reservatório naquele momento, o Marco regulatório 32 

é mais abrangente, ele procura vê o que é necessário num espaço de 10 anos como é que vai fazer 33 

as prioridades do uso, 1º consumo humano e depois os demais, aspectos econômicos e etc. O 34 

material está disponível no grupo do Comitê. É muito importante a participação dos membros na 35 

reunião de amanhã (20/03/2022). A Sra. Roseane (Representante da FUNASA), informou que a 36 

FUNASA está promovendo junto com a UFCG agora com o nome marco regulatório, está 37 

finalizando esse plano, a semana passada teve um evento na FIEP com 50 municípios que foram 38 

contemplados, alguns dos que estão aqui participaram. A FUNASA vai promover um evento 39 

importante em João Pessoa para falar sobre o marco regulatório, transmitido pelo YouTube. 40 

Prosseguindo passou-se ao item 2- Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021, ela foi 41 

encaminhada no grupo para que todos lessem e pudessem opinar, se alguém tiver alguma 42 
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contribuição pode se pronunciar, como não houve manifestação foi colocada em votação e foi 43 

aprovada por unanimidade. Continuando passou-se ao ítem 3 - Apresentação do Relatório de 44 

Atividades 2021 e Plano de Trabalho 2022 do CBH-PB o Sr. André Santos iniciou dizendo que 45 

é uma atividade do Procomitês e é preciso dá publicidade ao Comitê, aprovar e enviar para a 46 

Agência Nacional de Água – ANA, o relatório das atividades realizados no ano de 2021 e a proposta 47 

do plano de trabalho para 2022. É uma tabela que é preenchida e a ANA avalia se realmente foram 48 

cumpridos estes itens: Reunião da Diretoria Colegiada; Realização de Reuniões Ordinárias e 49 

Extraordinárias do próprio Comitê; Aprovação do Relatório de Atividades 2019 e Aprovação do 50 

Plano de Trabalho 2020; Capacitação e realização de Oficinas do CBH-PB e Conselho; Realização 51 

do X Encontro Estadual de Comitês de Bacias 2021; Participação da Semana da Água 2021; 52 

Atualização das Informações do Portal; Manutenção de Redes Sociais; Inserção de Documentos no 53 

Portal DOC; Participação nas reuniões do CERH; Organização e Execução do Projeto Comitês nas 54 

Escolas; Aplicação do FERH; Acompanhamento dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água; 55 

Acompanhamento da Arrecadação da Cobrança pelo Uso da Água; Acompanhamento da Execução 56 

do Plano de Comunicação do Comitê; Acompanhamento das Ações Procomitês; Participação das 57 

Oficinas da Atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos; Reuniões para aplicação do 58 

Protocolo de Governança da Água – OGA; Participação nas reuniões das Câmaras Técnicas do 59 

CERH; Participação nas Audiências Públicas do Plano Estadual de Recursos Hídricos; Participação 60 

na Semana Estadual do Meio Ambiente; e Acompanhamento do Plano das Bacias Hidrográficas 61 

Litorâneas. Continuando o Sr. Cláudio Brandão (1º Secretário Geral) apresentou o Plano de 62 

Trabalho, ou seja, o que o Comitê vai realizar em 2022. São várias propostas com as seguintes 63 

atividades: Fornecimento de alimentação para as reuniões e capacitações, as reuniões que a 64 

Diretoria Colegiada Sempre faz; Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias; Participação 65 

na Semana Estadual da água; Semana de Meio Ambiente e Dia da Arvores; Realização do X 66 

Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas; Participação de representantes do Comitê 67 

no ENCOB; Implementação do Plano de Comunicação; Manutenção das Redes Sociais (muitas 68 

atividades são parecidas com o relatório que foi apresentado); Estruturação do Portal Águas da 69 

Paraíba Inserção dos documentos no sistema DOC Procomitês e Inserção de Informações no 70 

Sistema SINGRH que é uma etapa do Procomitês, e tem prazo até final de abril para inserir todos 71 

os documentos; Acompanhamento da Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; Revisão 72 

da Deliberação sobre a Cobrança pelo Uso da Água; Execução do Projeto Comitê nas Escolas; 73 

Curso de Capacitação dos novos membros; Aprovação do Relatório de Atividades 2022; Aprovação 74 

do Plano de Trabalho 2023; Visitas Técnicas; Participação em reunião do CERH em 2022; 75 

Deliberação do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança 2023; Execução do Plano de 76 

Capacitação e a Contratação de Instrutor para a Capacitação. Estas atividades propostas para este 77 

Comitê, ora apresentadas tanto no Relatório como no Plano de Trabalho precisa da aprovação dos 78 

membros, então se sugere que quem estiver de acordo permaneça como está e quem tiver algo a 79 

acrescentar se pronuncie. O Relatório foi aprovado por unanimidade. Continuando com a reunião 80 

passou-se ao item 4. Discussão sobre Eleição da Diretoria: no início do ano de 2020 quando foi 81 

realizada a 1ª reunião ordinária (30/07/2020) O Sr. Waldemir Azevedo  então presidente deste 82 

Comitê, ausentou-se para trato pessoais e o Sr. André Santos (na época 2º secretario) assumiu a 83 

Presidência o Sr. Sildo Alves (2º Secretario )também afastou-se e estávamos num momento de 84 
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Pandemia com restrições sanitárias, foi deliberado pela permanência do Sr. André Silva Santos na 85 

Presidência e o Sr. Cláudio Permanecia como 1º secretario, ficando registrado em Ata que após o 86 

período de Pandemia seria feito o preenchimento dos cargos(Presidente e 2º Secretario) cujos 87 

membros haviam se afastado. O Regimento diz quando há vacância de cargos, pode ser feito dentro 88 

de 30 dias, foi preenchido os cargos. O Sr. André comunica oficialmente que por razões pessoal 89 

está deixando o Comitê e já aproveitou para agradecer o apoio recebido dos membros e outros 90 

seguimentos. Destacou os pontos positivo e outros que precisam melhorar do seu ponto de vista e 91 

deseja que esse Comitê continue crescendo cada vez mais considerando o corpo técnico ora 92 

existente neste comitê. O Sr. Cláudio assume o cargo momentaneamente leu o trecho do Regimento 93 

Interno Artigo 8º; parágrafo 3° Ocorrendo vacância do cargo de Presidente, do Vice-Presidente, 94 

do 1° ou 2° Secretário Geral, o colegiado reunir-se-á no prazo de trinta (30) dias para eleger o(s) 95 

substituto(s) para complementar o mandato em curso. O vice presidente assume a Presidência e 96 

o 1º secretario assume , O Sr. Cláudio fez o seu voto de repúdio por ter sido pego de surpresa por 97 

um programa muito boa que é um projeto do Governo do Estado de recuperação das nascentes 98 

juntamente com a SUDEMA, e o CBH-PB não foi consultado só tomou conhecimento pela 99 

imprensa, é muito bom para as bacias do rio Paraíba, mas precisa saber que o rio Paraíba tem um 100 

comitê, que merece ser respeitado, pois representa 85 municípios que precisa está presente na hora 101 

de execução do projeto. O Sr. Cláudio Bandão na condição de Primeiro Secretário coloca em 102 

aprovação que seja feito uma moção de aplauso pelo reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos 103 

no Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba aos Srs. Ex-presidentes: Ulysmar Curvelo; 104 

Valdemir Azevedo e André Santos, o que foi aprovada por todos. O Sr. Cláudio solicita que a 105 

Secretaria Executiva dos Comitês providencie, e envie. Voltando a eleição, pelo Regimento a 106 

vacância se dá em 30 dias para ocupar a vacância desses cargos. Colocou para o plenário se 107 

concordavam que a vacância fosse de Presidente, vice presidente e segundo secretario fosse 108 

preenchido nesta assembleia ficassem como está quem não concordasse levantasse a mão. Então 109 

todos concordaram, foi aprovado por unanimidade. O Sr. Cláudio convidou o membro Waldemir 110 

Fernandes Azevedo representante da AESA para fazer o trabalho da eleição. O Sr. Waldemir fez 111 

alguns esclarecimentos: 1º a plenária já manifestou o desejo de ter eleição, se achando em condição 112 

pode votar, se algum membro quer algum tempo para tentar compor chapa pode falar. No Comitê 113 

de Bacias um membro não substitui o outro na vacância daquele cargo o que ocorreu com Valdemir 114 

Azevedo é que estávamos em fase de Pandemia e o vice presidente assumiu. A assembleia decidiu 115 

por eleição hoje. Definam a forma de proposta e apresentem. Ou as pessoas se apresentam como 116 

candidato por cargo, primeiro Presidente, segundo Vice Presidente e terceiro 2º secretário; outra 117 

opção é compor uma chapa, finalmente ficou definido por chapa:  Valdemir Azevedo Pereira - 118 

Presidente; Martinho Aparecido Souza Almeida -Vice Presidente; Marlindo Francelino Gomes - 119 

segundo secretário, teve o momento de defesa com a apresentação de cada um e porque quer fazer 120 

parte dessa diretoria. Então foi aclamada essa chapa. O Sr. Cláudio como primeiro secretário passou 121 

a palavra para o presidente eleito suas considerações. O Sr. Valdemir disse que está voltando com 122 

disposição e vontade, agradeceu a todos pela confiança e nada mais havendo a tratar o Presidente 123 

eleito Sr. Valdemir Azevedo Pereira encerrou a Reunião e eu Cláudio Brandão Costa (Primeiro 124 

Secretário) lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será anexada à lista dos membros 125 

presentes. 126 












