
 

 
ATA DA 1ª ASSEMBLEIA CONJUNTA DE  INSTALAÇÃO DAS MICRORREGIÕES DE 

ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA  

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, 
por meio de videoconferência, diante da atual situação de pandemia por 
contaminação do novo Coronavírus (COVID-19), através do link, 
disponibilizado em ofício enviado aos municípios. 

2. CONVOCAÇÃO: O comparecimento dos municípios se deu em observância à 
convocação realizada pela secretaria de estado da infraestrutura, dos recursos 
hídricos e do meio ambiente por ofício circular nº 002/2021 e por publicação 
no Diário Oficial do Estado do dia 04/12/2021, página 10. 

3. QUORUM E PRESENÇAS: Estiveram presentes o representante do Estado da 
Paraíba e os representantes dos seguintes municípios: Alagoa Grande, Brejo 
do Cruz, Cajazeiras, Carrapateira, Várzea, Aparecida, Marizópolis, Cachoeira 
dos Indios, Patos, Borborema, Juripiranga, Boqueirão, Solânea, Aguiar, 
Guarabira, Esperança, Ingá, Junco do Seridó, São Mamede, Jacaraú, Taperoá, 
Itabaiana, Pilões, Caaporã, Livramento, São José do Espinharas, Caraúbas, 
Damião, Santana dos garrotes, Boaventura, Assunção, amparo, Itaporanga, 
Nova Floresta, Cajazeirinhas, Catingueira, Monteiro, Princesa Isabel, São José 
do Bonfim, Bayeux, formando um quórum de presença de mais da metade dos 
votos do Colegiado Microrregional, conforme previsão do art. 22 do 
Regimento Interno provisório.                                                  

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube ao Sr. Deusdete 
Queiroga Filho, secretário de estado da infraestrutura, dos recursos hídricos e 
do meio ambiente como substituto do Governador, Presidente do Colegiado 
Microrregional. 

5. SECRETÁRIA-GERAL: Sra. Virgiane da Silva Melo, na função de Secretária-geral 
interina. 

6. ORDEM DO DIA: Instalação das Microrregiões e apresentação geral da 
estrutura de governança com ênfase nas informações acerca da eleição do 
comitê técnico. 

7. DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos e verificada a existência de 
quórum, a secretária-geral interina deu início à Assembleia conjunta, com uma 
breve explicação da pauta (item 06). Passando, em seguida, a palavra ao 
Presidente do Colegiado Microrregional substituto, Sr. Deusdete Queiroga 
Filho, onde o mesmo iniciou a sua fala discorrendo sobre a importância da 
criação das 04 (quatro) microrregiões em atendimento ao novo marco legal do 



 

saneamento, contribuindo para a busca da universalização dos municípios 
integrantes. Passou a palavra para a Secretária-geral interina.  

7.1. Em seguida, a secretária-geral interina reconduziu a assembleia conjunta 
discorrendo sobre as regras de manifestações dos membros do Colegiado 
Microrregional e passando a palavra ao Sr. George Coelho representante da 
FAMUP, que declarou total apoio a formação destas microrregiões, assim 
como apoio ao Governo do Estado nesta iniciativa, e principalmente aos 
municípios integrantes, vislumbrando nesta iniciativa a democratização do 
debate e a inclusão dos municípios menores através da possibilidade de 
representação com direito a voz e voto nas decisões e assembleias 
deliberativas em suas respectivas entidades microrregionais, e também do 
acesso dos municípios integrantes aos recursos públicos federais, que, 
somente, serão disponibilizados através do atendimento à nova legislação, 
sendo esta etapa uma das exigências para tal.   

7.2. Após a conclusão das palavras do Sr. George Coelho,  a secretária-geral 
interina passou a palavra ao Dr. Wladimir Antonio Ribeiro, advogado e 
consultor do Escritório Manesco que fez uma explanação geral sobre a 
estrutura de governança, importância e formação sobre do comitê técnico que 
será feita em assembleia futura.    

7.3. Posteriormente, as palavras do Dr. Wladimir, o Sr. Deusdete Queiroga 
Filho pontuou sobre a realização das assembleias gerais para prorrogação dos 
contratos existentes com a CAGEPA, assim como, em atendimento à Lei nº 
14.026/2020, sobre a instauração de tarifas módicas para prestação de 
serviços de água e esgoto a todos os municípios.    

7.4. Após a finalização das apresentações, foi aberto o momento de resposta 
às perguntas apresentadas via chat e oralmente pelos prefeitos e 
representantes. 

7.5. Participaram dessas discussões perguntando pelo chat o Sr. Tiago Sobral, 
representante do município de São José dos Piranhas, em seguida o prefeito 
de Ingá, o Sr Robério, seguido pelo prefeito de Belém do Brejo do Cruz, o Sr. 
Evandro Maia, fizeram suas colocações e expuseram as suas dúvidas sobre 
assuntos fora da pauta. Ato contínuo, o Sr. Deusdete Queiroga Filho, 
esclareceu sobre tais assuntos a exemplo de repasses de recursos da FUNASA 
e do recebimento, sob orientação do governo do estado, de sistemas de 
saneamento antes operados por alguns municípios que agora passaram a ser 
operacionalizados pela CAGEPA. As demais dúvidas fora de pauta, segundo a 
Secretária-geral interina, serão respondidas através de e-mail cadastrado. 

7.6.  Em seguida, o Dr. Wladimir fez explicações acerca do que fora colocado 



 

nas dúvidas supracitadas, e focando na nova forma de organização, agora 
através das microrregiões e suas respectivas estruturas de governança. 
Explicou, ainda, como poderão ser resolvidos ou conduzidos os problemas 
expostos através dessa nova estrutura organizacional. 

7.7. Ato contínuo, a secretária-geral interina, a Sra Virgiane da Silva Melo, 
informou que será disponibilizada a gravação desta assembleia, assim como 
demais materiais apresentados. Posteriormente, o Sr Deusdete Queiroga 
Filho, anunciou a data e os horários para a realização das assembleias 
extraordinárias de cada Microrregião. Para tanto, a secretária-geral interina, a 
Sra Virgiane da Silva Melo, informou que será enviado para as prefeituras 
através de e-mail, a competente convocatória para a próxima assembleia, dia 
16/12/2021, onde já houve a publicação no Diário Oficial, cujo tema tratará 
sobre a discussão e aprovação dos termos de atualização dos contratos 
vigentes com a Cagepa e alguns municípios da cada Microrregião. 

8. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por 
encerrada a presente assembleia conjunta. Eu, Virgiane da Silva Melo, 
Secretária-geral interina das Microrregiões de água e esgotos do Alto Piranhas, 
Espinharas, Borborema e Litoral, lavrei e assinei a presente ata cujo teor foi 
aprovado por todos os presentes. 

 

João Pessoa/PB, 10 de dezembro de 2021. 
 

 
 
 

Virgiane da Silva Melo 
Secretária-geral interina                                                 
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