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ATA DA 18ª REUIÃO ORDINÁRIA DO CBHJ (22.05.2012)
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze (22.05.2012), às 14 horas na Câmara
Município de Divina Pastora – Sergipe. Reuniram os membros CBHJ para a realização da
XVIII Reunião Ordinária do CBHJ. 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 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; 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; Gilberto Araújo Santana –
representante da EMDAGRO; Ronnie da Silva Ferreira – representante da Prefeitura
Municipal de Pirambu; José Luis de Andrade – representante da Câmara Municipal de
Pirambu; Edla Maria Vieira Santos – representante do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Cumbe e Maria Nogueira – representante da Universidade
Tiradentes. 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, Eneas –
representante da ESTRE, a senhorita Silvia - aluna do Doutorado em Meio Ambiente e
Desenvolvimento do PRODEMA/UFS, o senhor Julio aluno da UFS e representantes das
Escolas Municipais – Fausto de Aguiar – Isabel Siqueira – Antonio Dantas do Prado – Dina
Santos Costa – Escola Fausto Cardoso – Colégio Estadual João de M. Prado, SAU Sociedade
Ambiental de Uruçuca, as enfermeiras Carla Grasiely e Alda Caroline e ao enfermeiro
Rodrigo, o Secretário de Saúde Sílio Sobral, Secretária de Educação Maria do Socorro, o VicePrefeito o senhor Bruno de Sá os Vereadores: Paulo Andrade, Pedro Gorge, Everaldo Lima,
João Ferreira, Antonio Fernando, Maria das Graças,Carlos Henrique. A senhora presidente
passou a palavra para a secretária do CBHJ a qual fez a leitura da ordem do dia segundo o
Regimento Interno Art. 29: Abertura e verificação de quorum regimental; Leitura e aprovação
da ata da reunião anterior; comunicações; Leitura da pauta da reunião; Debates e Votações.
Dando continuidade a presidente fez uso da palavra agradecendo a presença de todos e lendo
uma frase do livro de Shiley Souza intitulado “A Pessoa Certa na Hora Exata”, e que todos nós
devemos sempre usar da sabedoria da água – sempre contornar os obstáculos, e falou que
conhece a problemática do Município de Divina Pastora, pois dias anteriores fez visita a alguns
locais desse município. A senhora Ângela Maria do Nascimento Lima fez uma avaliação da
Visita Técnica da Expedição, dizendo que o dia foi maravilhoso, e que o único problema foi a
grande quantidade de chuva, elogiou a todos pela recepção e mesmo não podendo visitar as
áreas previstas os documentário relados pelas escolas e membros da comunidade mostraram
claramente a problemática do município disse também que a população deve participar mais
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das reuniões dos comitês aos quais participam, lembrou que se faz necessário as alterações no
regimento interno, e que todos que participam do grupo de trabalho as responsabilidade e as
faltas dos membros que compõe o mesmo. Ressaltou ainda que algumas providências de ordem
administrativa por parte do poder executivo já estão sendo tomadas em relação às denuncias
que ali foram feitas e que nada e resolvido de uma hora para outra. O senhor Gilberto Santana
esclareceu que nenhum município ficasse decepcionado pensando que a vinda do comitê fosse
resolver todos os problemas, e lembrando que temos o dever de somar-se com todos e sugerir
providencias para melhoria de todos os municípios que compõe a Bacia Hidrográfica do Rio
Japaratuba. O senhor João Vasconcelos parabenizou a todos pela participação, e ressaltou que
o comitê vai se disponibilizar a ajudar na problemática do Município. O senhor Antonio
Bomfim dando votos de boa tarde a todos relatou da importância da participação dos
vereadores em suma maioria e da população que também se fizeram presentes, ressaltou que
questões problemáticas relacionados a rios e ao abastecimento de água não são de
exclusividade de Divina Pastora. No município de Maruim acontecem também sérios
problemas. A senhora Maria Nogueira, representante da UNIT, ressaltou a importância da
presença da comunidade e dos Vereadores, lembrou que a análise da água fica difícil visto que
a mesma é subterrânea, e parabenizou a reunião e agradeceu a presença de todos. E dando
continuidade os membros passaram a rever o contexto do regimento relatando-se as alterações
e inclusões de artigos a serem feitas no regimento interno do CBHJ. O senhor Bruno
representante do poder público municipal agradeceu a todos que se fizeram presentes a
reunião e em especial aos vereadores fazendo um apelo a sociedade que se façam presentes em
outras reuniões. Relatou que a comunidade desperdiça muita água. O Vice Presidente da
Câmara de Vereadores de Divina Pastora agradeceu presença de todos e fez elogios ao comitê
por ter realizado na manhã desse dia a expedição no município a qual demonstra quanto da
importância de visitas técnicas aos locais de abastecimento demonstrando a sua qualidade para
a população local. O Vereador Jair dos Santos falou da importância da participação de todos
que ali se fizeram presentes durante todo o dia e que é um prazer receber a todos a casa
legislativa. A senhora presidente e o senhor Januário representante da DESO fez votos de
compromisso para reunirem-se em conjunto para levarem a situação atual do abastecimento
no município ao senhor presidente da DESO. A senhora presidente agradeceu a todos que
participaram da expedição e da reunião ordinária, em especial a Srª Maria Augusta Prefeita de
Divina Pastora, ao Vice Prefeito o Sr Bruno, ao Vice Presidente da Câmara de Vereadores o Sr
Antonio Fernando, a Secretária de Educação a Srª Maria do Socorro, ao Secretário de Saúde o
Sr Sílio, aos senhores vereadores – Paulo Andrade, Pedro Jorge – Everaldo Lima – João
Ferreira – Maria das Graças – Carlos Henrigue. Também agradeceu ao senhor Julio Amorim,
ao senhor Eneas, aos professores e ao presidente da ONG Sociedade Ambiental – URUSUCA.
Informou e convidou a todos que ali se fazem presente para participarem das reuniões a serem
realizados no decorrer deste ano do CBJ nas cidades de Carmópolis no dia 22.08.2012 e do
segundo seminário na cidade de Pirambu no dia 21.11.2012. Também fez convite para
participarem da comemoração do dez anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe
nos dias 29 e 30 de maio e da VI Reunião de Análise e Previsão Climática. E dando por
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encerrada a reunião eu Agailda Vieira Gomes lavrei a presente ata que vai por mim assinada à
presidente e demais membros.
Rosa Cecília Lima Santos
Presidente do CBH J

Agailda Vieira Gomes
Secretária do CBHJ
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