Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba
Instituído pelo Decreto Estadual de nº. 24.650 de 30 de Agosto de 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ATA DA 12ª REUIÃO ORDINÁRIA DO CBHJ(17.11.2010)
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dez (17.11.2010), às 8 horas no Auditório
da Superintendência de Recursos Hídricos SEMARH na Av. Gonçalo Prado Rollemberg –
Bairro, São José na Cidade de Aracaju - Sergipe reuniram-se os membros CBHJ para a
realização da 12ª Reunião Ordinária do CBHJ na presença de metade dos membros mais um
(50% + 01), na cidade de Aracaju, em primeira convocação, e às 9 horas convocação em
segunda chamada, na presença um terço (1/3) dos membros, conforme previsto no § 4º do Art.
28º do Regimento Interno deste Comitê, tendo, como limite máximo, três horas de duração.
Dando inicio a reunião a Senhora Presidente Rosa Cecília Lima Santos deu votos de boas
vindas a todos os membros e convidados e que na ausência da secretária fez a verificação de
quorum o suficiente para a realização da reunião com a participação dos seguintes membros
dos Seguimentos e Categorias: Poder Público / Usuários de Água Bruta e Sociedade Civil.
Titulares: Rosa Cecília Lima Santos – representante da Prefeitura Municipal de Capela; Maria
de Fátima Campos de Sá– representante da SEMARH/SRH; Gilberto Luiz Araújo Santana –
representante da EMDAGRO; José Luis de Andrade – representante da Câmara Municipal de
Pirambu; Ronnie da Silva Ferreira – representante da Prefeitura Municipal de Pirambu; José
Ricardo Almeida Cruz - representante da Colônia de Pescadores Z-5 de Pirambu; Ângela
Maria do Nascimento Lima – representante da OSCATMA - Barra dos Coqueiros; Jonh Max
Sales – FIES - Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. Suplentes: Isaac Bezerra de
Medeiros – representante da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores; José Antonio
Bonfim – representante da Prefeitura de Maruim; João Vasconcelos Lima dos Santos –
representante da Prefeitura de Cumbe; Marciliano de Melo Santos – representante da FIES Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. Convidados: O Sr. Antônio Viera de Moura
Neto – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Capela e da Secretária
Executiva do CBHJ; O Sr. Julio Roberto Araujo de Amorim – funcionário da Embrapa
Tabuleiros Costeiros; O Sr. Helber Correia Santos – Secretário Municipal de Meio Ambiente
de Cumbe . Dando continuidade a reunião a Senhora Rosa Cecília Lima Santos Presidente do
CBHJ fez elogios à presença dos convidados falando da importância da participação da
comunidade externa nas reuniões e logo em seguida fez a leitura da deliberação da ordem do
dia e a pauta da reunião seguindo o Art. 29 do regimento Interno: 1 – Abertura e verificação
de quorum regimental; 2 – Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 3 – Comunicações:
4 – Informes; 5 - Debates e encaminhamentos: A Senhora Rosa Cecília Lima Santos fez a
leitura da Ata na integra e colocou para aprovação a mesma sendo aprovada por unanimidade
pelos presentes, nas comunicações falou da substituição dos membros da Colônia de pescadores
Z-5 passando assim passando a composição atual: Titular – O Sr. José Ricardo Almeida Cruz e
como Suplente Claudomir Tavares da Silva – Ofício recebido em 14.09.2011 de nº 032/2010 da
Colônia Z-5 expedido pelo presidente Sr. Miguel Porto Pires; falou da substituição do suplente
do senhor Francisco da Mota Muniz pelo senhor Marciliano de Melo Santos – FIES Ofício de
nº017 ;2010 expedido pela Industria Junco Novo; Falou da ausência justificada via e-mail para
o CBHJ da senhora presidente pela representante da Instituição Universidade Federal de
Sergipe a Senhora Daniela Rocha que se encontra doente estar com dengue, também falou
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sobre as pauta enviadas onde na cidade de Capela no local RVS Mata de Junco quando na
oportunidade teríamos o prazer saber sobre todo o trabalho desenvolvido na reserva como
também um momento de apresentação pelo senhor Augusto Cesar representante da Reserva de
Santa Isabel na Cidade de Pirambu que estar inserida na bacia do Japaratuba, mas que por
motivo superior não foi possível a reunião ser realiza nesse local; e das metas e ações para o
ano de 2011, propôs a confecção do cronograma do ano de dois mil e onze (2011) e para
finalizar esse primeiro momento fez um breve relato sobre as presenças e como também as
ausência dos representantes das instituições nas reuniões no ano de dois mil e dez (2010) e que
a única instituição que não se fez presente em nenhuma das quatro reuniões ordinária como
também na única extraordinária realizadas por esse comitê foi a Universidade Tiradentes
(UNIT) a qual deve receber de acordo com o regimento Art. 36 advertência referente a
substituição dos membros que não estão participando das reuniões. A senhora Ângela e Sr.
Julio Amorim perguntaram sobre qual a posição e atitude do CBHJ em relação às faltas dos
membros e que o representante titular da UNIT não se encontra no estado a presidente
respondeu que devem ser tomadas as medidas seguindo o Regimento Interno do CBHJ. O Sr.
Ricardo pediu que fosse enviado o regimento para os membros e que fosse enviado um ofício
notificando a não participação dos seus representantes nas reuniões. O Sr. Julio Amorim falou
que a EMBRAPA que desenvolve projetos na área da bacia do Japaratuba deseja participar da
composição do Comitê. A senhora Ângela e o senhor Gilberto relataram sobre as vagas do
IBAMA e do INCRA com membros titulares e suplentes e que pode ser incluso no regimento a
participação da instituição EMBRAPA no CBHJ o senhor Gilberto falou que deve ser enviado
para a instituição à falta dos representantes nas reuniões. Continuando à reunião foram feitas
varias sugestões pelos senhores Gilberto, José Luiz e Julio Amorim os quais citaram como
primeiro local da primeira reunião do ano de dois mil e dez na cidade de Rosário do Catete
quando na ocasião o senhor Julio Amorim comentou sobre o esgoto sendo despejado sem
nenhum tratamento no rio Siriri na ponte no centro urbano dessa cidade. Gilberto, Ângela,
José Luiz, Fátima e Ricardo falaram sobre a necessidade de ocorrência de reuniões nos
municípios onde não tem representatividade no CBHJ o caso do município de SIRIRI devido
ao alto índice de despejo da vinhaça no rio que deságua na bacia do Japaratuba. O Senhor
Gilberto falou que o problema da vinhaça é pontual e que são transportadas das indústrias
estão despejando em locais distintos da bacia. O senhor José Luis que a comunidade de São
José em uma, certa ocasião fizeram por estarem percebendo caminhões tangue cheios de
vinhaça das usinas circulando em horários noturno os mesmos foram monitorados por alguns
moradores tiveram o desprazer de ver o despejo do “caxixi” vinhaça nos rios em noites de
chuva. O senhor Ronnie Falou do grande quantidade de mortandade de peixes que chega a foz
do rio Japaratuba com pessoas pegando “pescando” sacos e sacos cheios de peixes agonizando
quase mortos, falou que isso é um crime ambiental. O senhor Julio Amorim falou sobre a
criação das câmaras técnicas que passem a trabalhar diretamente com todos os assuntos
relevantes a problemas na bacia do Japaratuba e que as decisões sejam trazidas para comitê. O
senhor José Luis falou da importância da visita dos membros do comitê aquela localidade e
informou que o Presidente da Câmara de Vereadores de Pirambu estar presenteando aos
membros com a embarcação para fazermos o trajeto até o local da passagem molhada para
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verificação do problema. A senhora presidente lançou a proposta do Cronograma das
Reuniões Ordinárias do CBHJ para o ano de dois mil e onze (2011) o qual foi elaborada e
aprovada por todos os membros presente na reunião ficando assim definida: Reunião
Ordinária dia dezesseis de março de dois mil e onze, (16.03.2011) quarta-feira às oito horas na
Cidade de Rosário do Catete/ SE; Reunião Ordinária dia onze de maio de dois mil e onze,
(11.05.2011) quarta-feira às oito horas na Cidade de Cumbe/SE; Reunião Ordinária dia dez de
agosto de dois mil e onze, (10.08.2011) quarta-feira às oito horas na Cidade de Siriri/SE e a
Reunião Ordinária dia nove de novembro de dois mil e onze, (09.11.2011) quarta-feira às oito
horas na Cidade de Capela/SE. O senhor Gilberto desse que se faz necessário as reuniões do
CBHJ em municípios que estão afastados, diga-se de passagem, de comunidades que não
sabem nem o que é um comitê. A Sra. Presidente pediu para que os membros fizessem a
articulação nos municípios supra citados no cronograma das reuniões ordinária do CBHJ para
o ano de dois mil e onze (2011). Prosseguindo a reunião de acordo com a inscrição para o uso
da palavra falaram os membros e convidados: O Sr. José Ricardo Almeida Cruz representante
da Colônia de Pescadores Z-5 de Pirambu falou sobre o problema da construção da passagem
molhada no rio Japaratuba na fazenda Pedras e que já buscou esclarecimento sobre o ocorrido
junto às autoridades competentes como Ministério Público da Cidade de Pirambu e a ADEMA
tendo como resposta que as providencias estar sendo tomadas disse também que todo o estudo
será feito em dois momentos um no período chuvoso e o outro no período de estiagem o senhor
José Ricardo problema não é só a construção da passagem mais o que a mesma provoca ao
interferir no ecossistema prejudicando todo o clico biológico trazendo assim prejuízos aos
pescadores que sobrevivem da pesca para a subsistência e alimentação de suas famílias o Sr.
José Ricardo Cruz faz um pedindo aos seus pares que reflitam para tal “realidade”. A Sra.
Presidente falou que tinha sido informada do problema por moradores da cidade de Pirambu
e membros do comitê na reunião ordinária do CBHJ na cidade de Feira Nova no dia
11.08.2011 buscando sempre trabalhar o que diz o Regimento Interno do CBHJ Art. 3º fez
uma visita no mês de setembro junto com o senhor Benedito Silvestre dos Santos membro desse
comitê ao representante do Ministério Público da Cidade de Pirambu na Comarca da Cidade
de Japaratuba o Sr Nilzir Soares Vieira Junior Promotor de Justiça os quais foram recebidos
muito bem e que na ocasião relatou da necessidade de serem parceiros nas mediações desse
conflito e que foram informados pelo promotor que a passagem molhada da fazenda pedras já
havia sido denunciada por um cidadão e que tinha feito um pedido de estudos aprofundados
sobre a situação real da localidade junto ao Departamento de Engenharia da Universidade
Federal de Sergipe e técnicos da ADEMA. A Senhora Rosa Cecília Lima Santos e o Sr.
Benedito Silvestre Ferreira dos Santos expressaram o interesse de acompanharem os trabalhos
a serem feitos na localidade da passagem molhada e que seria enviado ao representante do
Ministério Público da Cidade de Pirambu um ofício retratando o interesse do CBHJ em
acompanhar os trabalhos. Por fim ambos agradeceram a atenção dada pelo promotor de
justiça daquela comarca. A senhora presidente disse que o comitê por meio de deliberações
fará seu papel referente tal fato na calha do rio Japaratuba junto ao CONERH /SE quando
depois da realização dos estudos técnicos realizados pelas instituições referentes ao problema
da barragem na fazenda pedra no município de Pirambu. Relatou também sobre a postura dos
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membros do CBHJ referente a esse caso pois, o papel dos membros deve ser de acordo co
Regimento Interno do CBHJ e que é importante respeitar a hierarquia. A senhora Ângela
relatou que o CBHJ e ente do estado vinculado a SEMARH / SRH e lança como proposta que
no próximo ano se faça visita ao local pelos membros e que os representantes das associações se
manifestem a favor do problema e o CBHJ e que o comitê tem como competência fazer a
articulações quando houver conflitos relacionados aos recursos hídricos. A senhora presidente
deu por encerrada a reunião. Eu Rosa Cecília Lima Santos lavrei a presente ata que vai por
mim e demais membros do CBHJ assinada.
Rosa Cecília Lima Santos
Presidente do CBH J

Agailda Vieira Gomes
Secretária do CBHJ
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