
 

AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA 
Av. Duarte da Silveira, S/N – Anexo DER, Torre – João Pessoa/PB CEP: 58013-280 – Contatos: (83) 3225.5508  

Agência Executiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba 

 

Convite 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a), 

O Governo do Estado da Paraíba, através da AESA, está finalizando a atualização 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba, com a apresentação dos Planos, Programas 
e Ações, que podem ampliar o aproveitamento dos recursos hídricos e da segurança hídrica da 
Paraíba. 

 

A participação da sociedade representada pelas instituições dos poderes públicos 
municipais, estadual e federal, e pelas instituições da sociedade civil e usuários de água é 
fundamental no debate e aprovação das ações do governo, para a gestão democrática do uso dos 
recursos hídricos. 

 

Assim sendo, convidamos a todos interessados na formalização do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos a participarem das reuniões que ocorrerão nas datas e locais abaixo 
indicados: 

 Audiências Públicas presenciais: 

• 20 de setembro de 2021 na cidade de Sousa – Auditório do IFPB às 14:00 horas; 

• 22 de setembro de 2021 na cidade de Campina Grande – Auditório do IFPB às 14:00 
horas; 

• 23 de setembro de 2021 na cidade de Bananeiras – Auditório do Centro Cultural Oscar 
de Castro às 14:00 horas.  

Também serão realizadas quatro (4) reuniões remotas: (Videoconferências): 

• 27 de setembro de 2021 - Rio Piancó / Rio Piranhas / Rio Espinharas; 

• 28 de setembro de 2021 – Rio Paraíba; 

• 29 de setembro de 2021 – Rio Mamanguape e Litoral Norte; 

• 30 de setembro de 2021 – Rio Baixo Paraíba e Litoral Sul; 

Os links para as videoconferências serão disponibilizados por e-mail. 

A sua participação e contribuição é necessária a uma boa gestão dos recursos 
hídricos, onde a defesa e preservação é obrigação de todos. 

                                             
 

PORFÍRIO C. CARTAXO LOUREIRO 
Diretor Presidente da AESA 


