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SECRETARIA DE ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ESTADUAL DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS                                            João Pessoa, 29 de abril de 2021.

Encaminhamos para o arquivo o processo administrativo abaixo relacionado, posto que o servidor en-
contra-se com a situação regularizada, haja vista, comprovação documental inserida aos autos.

Nº Nº PROCESSO MATRÍCULA NOME
01 21.002.851-3 912.096-3 BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDA

               
PUBLIQUE-SE, ARQUIVE-SE

Comissão Estadual de Acumulação de Cargos
Thiago César Cavalcanti de Miranda Coelho

Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária – AGO 2021 da 
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, realizada no 
dia 23 de abril de 2021.

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. 
1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada no dia 23 de abril de 2021, às dez horas, na sede social 
da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba — CAGEPA, situada na Av. Feliciano Cirne, n° 220, Bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. 2. Aviso e Convocação: O Aviso 
aos Acionistas publicados no Diário Ofi cial do Estado da Paraíba e jornal A União nos dias 13, 16 e 17 
de março do corrente ano e Edital de Convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado da Paraíba e 
jornal A União nos dias 09, 10, e 13 de abril do presente ano. 3. Participantes: Compareceram à sessão 
a maioria, estando presente o acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, detentor de 99,98% 
(noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do Capital Social com direito a voto representado pelo 
Procurador do Estado, senhor Fábio Andrade Medeiros. Registrou-se também a presença do senhor Alec-
sandro Gomes da Silva, Gerente de Controladoria, o senhor Carlos André Mousinho Medeiros, Presidente 
do Conselho Fiscal da Companhia e o senhor Marcus Vinícius Fernandes Neves, Diretor Presidente da 
Companhia. 4. Mesa Diretora: Fábio Andrade Medeiros - Presidente da Assembleia; Márcia Lauriano 
da Silva – Secretária da Assembleia. 5. Ordem do dia: 1. Examinar, discutir e votar sobre o Relatório 
da Administração e de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis acompanhadas do relatório emitido 
pelos Auditores Independentes, parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Adminis-
tração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2.Destinação do lucro líquido do 
exercício 2020, conforme proposta da administração; 3.Eleição dos membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal da Companhia; 4. Outros assuntos de interesse dos acionistas. 6. Publicações: Além 
das publicações do Aviso aos Acionistas e Edital de Convocação descritas no item 2 desta Ata, foram 
apresentados o Relatório de Administração e de Sustentabilidade, o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultado, a Demonstração de Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, complementadas 
por notas explicativas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como o re-
latório emitido pelos auditores independentes, parecer do Conselho Fiscal e manifestação do Conselho 
de Administração, através de publicações no dia 15 de abril do corrente ano, páginas 60 a 79 do Diário 
Ofi cial do Estado da Paraíba e páginas 31 a 40 do jornal A União. 7. Deliberações: I. Passando ao item 
1 da Ordem do dia, foi aprovado sem restrições o Relatório da Administração e de Sustentabilidade e 
Demonstrações Contábeis acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independentes, parecer 
do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. II. Passando ao item 2 da Ordem do dia, foi aprovado sem restrições, a 
proposta da administração registradas na ata da 1ª reunião extraordinária da diretoria executiva realizada 
no dia 23 de março de 2021 e na ata da 3ª reunião ordinária do conselho de administração realizada no 
dia 26 de março de 2021, que tratam sobre a proposta da deliberação sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício, constituindo  reserva de contingência afi m de mitigar do risco operacional existente em 
virtude do atendimento a legislação que regula o setor de saneamento (lei n° 11.445/07 e projeto de lei 
n° 4.162/19) III. Passando ao item 3 da Ordem do dia, foram eleitos para comporem o Conselho Fiscal, 
para cumprir mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme os requisitos das 
Leis n°6.404/1976 e n°13.303/2016, as seguintes pessoas: para membros efetivos do conselho fi scal: 
Gleydson Farias Bronzeado, Francisco Xavier Monteiro da Franca, Daniel Henrique de Sousa Lyra e 
Carlos André Mousinho Medeiros. Para membros suplentes do conselho fi scal: Áurea Bustorff  Feodrippe 
Quintão, Mario Nicola Delgado Porto, Paulo Germano da Costa Alves e Ana Patrícia Guedes de Souza 
IV. Passando ao item 4 da Ordem do dia, está autorizado a publicação da ata a que se refere esta As-
sembleia Geral Ordinária com a omissão das assinaturas dos acionistas. 8. Encerramento e Assinaturas: 
Finalmente, o senhor Presidente franqueou a palavra e, como ninguém quisesse fazer uso dela, encerrou 
os trabalhos relativos à 1ª Assembleia Geral Ordinária – AGO 2021 pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata e a seguir assinada pelo presidente da mesa, e por mim, Márcia Lauriano da Silva, secretária 
da assembleia. João Pessoa, 23 de abril de 2021. Ata original encontra-se arquivada na Junta Comercial 
deste Estado, registrada sob o nº 20210308370 datado em 27 de abril de dois mil e vinte e um.       

Marcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA

CONSULTA PÚBLICA PARA DISCUTIR A CRIAÇÃO 
DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTOS

A Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambientetorna público que se encon-
tra em Consulta Pública o anteprojeto de lei complementar estadual para instituir as microrregiões de 
águas e esgotos no Estado da Paraíba, com o objetivo de colher contribuições quanto à instituição das 
microrregiões de águas e esgoto do Alto Piranhas, Espinharas, Borborema e Litoral do Estado da Paraíba.
Destacamos que a Lei federal nº 14.026/2020 introduziu mudanças signifi cativas no marco legal do 
saneamento básico (Lei nº 11.445/2007 – LNSB), dentre elas a previsão de metas de universalização 
dos serviços de abastecimento de água (99% da população atendida) e de esgotamento sanitário (90%) 
até 2033 (art. 11-B da LNSB) ou se as condições econômico-fi nanceiras não forem favoráveis, até 2039.
Desta feita, o Governo do Estado da Paraíba, no âmbito das atribuições previstas pelo art. 25, §3º, da 
Constituição Federal, vislumbra a regionalização como uma das ferramentas para promover a integração 
municipal, viabilizar ganhos de escala e assegurar recursos para o atingimento das metas de universali-
zação previstas no marco legal de saneamento.
Com efeito, a proposta de regionalização submetida à consulta pública abrange a formatação de 4 (quatro) 
microrregiões (Alto Piranhas, Espinharas, Borborema e Litoral), cuja estrutura leva em consideração, 
dentre outros aspectos, a delimitação das bacias hidrográfi cas, a divisão da infraestrutura operacional 
dos serviços de saneamento básico, bem como as particularidades sociais, econômicas e políticas dos 

Companhia de Água e
Esgotos do Estado da Paraíba

CONSULTA PÚBLICA

A T A

Secretaria de Estado
da Administração

ATO PÚBLICO

territórios envolvidos. Ainda, a divisão proposta abarca, em cada microrregião, pelo menos uma das re-
giões metropolitanasde forma a assegurar escala sufi ciente para a prestação dos serviços. Os Municípios 
componentes de cada Microrregião estão listados no Anexo do Anteprojeto de Lei submetido à consulta 
pública e podem também ser visualizados em formato de mapa.
Salienta-se que cada Microrregião é uma autarquia microrregional, constituída pela seguinte estrutura de 
governança: (i) Colegiado Microrregional, instância máxima decisória da autarquia; (ii) o Comitê Técni-
co, responsável por apreciar previamente matérias relevantes que serão discutidas no Colegiado; (iii) o 
Conselho Participativo, composto por membros da sociedade civil e destinado a viabilizar a participação 
popular e a transparência nos processos decisórios da Microrregião; e, por fi m (iv) o Secretário-Geral, 
representante legal da autarquia microrregional.
Desta forma, convidamos a todos os interessados, especialmente os profi ssionais do setor de saneamento 
e recursos hídricos, a participarem da Consulta Pública deste anteprojeto, que fi cará disponível no sítio 
eletrônico pelo período de 30 (trinta) dias até 30 de maio de 2021 no seguinte link: https://paraiba.pb.gov.
br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

COMUNICADO
 O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da 
Administração – SEAD e da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba – ESPEP, no uso de suas 
atribuições legais, informaque por problemas técnicosa publicação do Resultado Preliminar previs-
tapara oDiário Ofi cial do Estadona data de 29 de abril de 2021 – Suplemento, será disponibilizada/
publicizada na noite de 01 de maio de 2021. Diante disto, haverá alteração na data de Interposição 
de Recurso: prevista para o dia 03 de maio de 2021 e; o Resultado Final na data prevista de 08 
maio de 2021, conforme abaixo subscreve:
15. CRONOGRAMA PREVISTO
1ª ETAPA
Divulgação Resultado Preliminar (D.O.E 
29/04/2021

Disponibilizado/publicizado apenas na data 01 de maio 
de 2021 (noite)

Interposição de Recurso 03 de maio de 2021 
Divulgação do Resultado Final 08 de maio de 2021

João Pessoa, 29 deabril de 2021. 
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Ivanilda Matias Gentle – Presidente 
Maria das Graças Aquino Teixeira da Rocha – SEAD 

Thamires de Lima Felipe Nunes – ESPEP 
Cleide Campoy - SES

Kercya Vieira de Sousa – SES

Secretaria de Estado
da Saúde

COMUNICADO


