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ATA DA 15ª REUIÃO ORDINÁRIA DO CBHJ(10.08.2011)
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e onze (10.08.2011), às 14 horas no Salão da Câmara
de Vereadores de Siriri – Sergipe. Reuniram os membros CBHJ para a realização da XV
Reunião Ordinária do CBHJ de acordo com o Art. 28º do Regimento Interno deste Comitê,
tendo, como limite máximo, três horas de duração. A Senhora Presidente Rosa Cecília Lima
Santos deu votos de boas vindas a todos os membros e convidados dando início à reunião fez a
verificação de quorum o suficiente para a realização da mesma 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 SRH/SEMARH; Ângela Maria
do Nascimento Lima – representante da OSCATMA - Barra dos Coqueiros; Benedito Silvestre
Ferreira dos Santos – representante da Ass. Com. de Jovens e Adultos do Pov. Porteiras de
Japaratuba; Gilberto Borges Frota – representante da Petrobrás; Agailda Vieira Gomes –
representante da Associação de pescadores de Bairro e Pov. De Maruim. Suplentes: José
Antonio Bonfim – representante da Prefeitura de Maruim; João Vasconcelos Lima dos Santos
– representante da Prefeitura de Cumbe; Januário dos Santos Costa – representante da
Companhia de Saneamento de Sergipe DESO; Convidados: O Sr. Julio Roberto Araujo de
Amorim – funcionário da Embrapa Tabuleiros Costeiros; Josiene Ferreira Lima aluno do
Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente do PRODEMA/UFS, o senhor Sergio Rocha
representante da SEMARH/SRH, Dando continuidade a presidente fez uso da palavra
agradecendo a presença de todos durante a realização da 1ª Visita Técnica do CBHJ da 1ª
Expedição agradeceu aos dirigentes das escolas de Siriri das redes Estadual e Municipal de
Ensino e em especial aos alunos e professores pelas belíssimas apresentação. No primeiro
momento foi lida e aprovada a primeira resolução do CBHJ que institui a 1ª Expedição de nº
01/2011. Dando continuidade foi apresentado pelo senhor Sergio da SEMARH/SRH o atlas
digital de Sergipe o qual traz em sua bagagem um acervo de mapas e dados referentes ao
Estado de Sergipe quanto ao seu aspecto geográfico. A senhora Angela Maria do Nascimento
Lima fez uma avaliação da 1ª visita técnicas realizadas durante essa manhã, dizendo que a
visita técnica as áreas de captação e tratamento de água no município retrata a qualidade de
água que a população bebe disse também que os problemas ali detectados podem e devem ser
solucionados unindo-se forças e a somatória do comitê e o poder público municipal e sociedade
civil. O senhor João Vasconcelos parabenizou a todos pela participação na visita técnica, e
ressaltou que o comitê está no caminho certo e que todos os obstáculos serão sempre resolvidos
quando houver somatória. A senhora Maria de Fátima falou da parceria da SEMARH na
realização da expedição e dos esforços dos membros do CBHJ e também da parceria com a
Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores do Município de Siriri. A senhora presidente
mais uma vez agradeceu a todos os membros e convidados que participaram das atividades
desse dia. Também informou e convidou à todos da segunda visita técnica a qual será realizada
no dia vinte e oito de setembro de dois mil e onze (28.09.2011) na cidade de Rosário do Catete.
Dando por encerrada a reunião. Eu Agailda Vieira Gomes secretária lavrei a presente ata que
vai por mim a presidente e demais membros assinada.
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