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ATA DA 19ª REUIÃO ORDINÁRIA DO CBHJ(22.08.2012)
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e doze (22.08.2012), às 9 horas no auditório
do Centro Administrativo de Carmópolis – Sergipe. Reuniram os membros CBHJ para a
realização da XIX 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 SRH/SEMARH; Ronnie da Silva
Ferreira – representante da Prefeitura Municipal de Pirambu; 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, Edson Oliveira Alemão – representante
da SAA de Capela; Aricio Rezende da Silva – representante do CREA; 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; Rafael Figueiredo de Souza – representante da
FIES; Valmir Cruz – representante da FIES. Convidados: O Senhor Marcos Valério - Diretor
do SAAE de Carmópolis; O senhor Augusto Cezar representante da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente; A senhora Mary Ane – Funcionária Pública Estadual; Patrícia Cabral
SEMARH/SRH. Dando continuidade a reunião a Senhora Rosa Cecília Lima Santos
Presidente do CBHJ fez elogios à presença dos convidados falando da importância da
participação de pessoas que não fazem parte como membros do comitê nas reuniões e 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: Pauta da
Reunião: Projetos de Resoluções de números: 02/2012 Institui a primeira atualização do
regimento Interno do CBHJ; 03/2012 Institui o Grupo de Trabalho do CBHJ; 04/2012 Institui
a Comissão Eleitoral do CBHJ; O XIV ENCOB – eleição dos participantes e Informes. A
senhora presidente falou sobre a data do dia de hoje dia do Folclore onde as manifestações
populares se fazem presentes. Pediu para que todo se dirigissem aos colegas que está de seu
lado direito e esquerdo e dissesse que bom você veio e dando continuidade foram colocados
para a apreciação dos membros do comitê os Projetos de Resolução os quais foram aprovados
pelos membros presentes na reunião. O Regimento teve alterações nos artigos 2º ao 49º e
inclusão dos artigos 50º ao 56º. Foi informado que já se encontra aberta as inscrições para o
CONERH/SE. A senhora Angela pediu que todos que fazem parte do grupo de trabalho
dedicassem mais tempo para o Comitê e que os participantes falem sobre todo o trabalho
desenvolvido no dia de hoje, a senhora Elizabeth disse que já participou de outras reuniões e
essa foi bastante diferente e que o regimento do CBHJ é perfeito. Mary Ane disse que foi muito
proveitosa essa reunião o senhor Marcos Valério disse que foi importante participar da
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reunião e que o trabalho do CBHJ é diferenciado gostou bastante e quando puder fará parte
do Comitê. A senhora presidente agradeceu ao senhor Gilberto Frota representante da
Petrobrás pelo apoio logístico o lanche do dia de hoje e ao apoio da Secretaria de Meio
Ambiente, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do Município de Carmópolis e a Prefeitura Municipal de Carmópolis.
Agradeceu a todos que se fizeram presentes à reunião. Agradeceu de forma particular ao
senhor Alissom que deu todo apoio para a realização da reunião. A senhor presidente falou que
em contato com o representante da Companhia VALE falou sobre a apresentação do Projeto
Carnalita aos membros do CBHJ e que somente era necessário marcar o dia. Os membros do
em unanimidade elegeram como data para à apresentação do projeto no mês de outubro dia 24
de outubro de 2012 na cidade de Aracaju/Se no horário da manhã. O senhor Benedito Silvestre
pediu a todos que dessem boas vindas ao seu amigo e utilizando-se de um apito imitou um
pássaro que está desaparecendo das nossas matas. A senhora presidente deu por encerrada a
reunião e eu Agailda Vieira Gomes lavrei a presente ata que vai por mim a presidente e os
membros assinaados.
Rosa Cecília Lima Santos
Presidente do CBH J

Agailda Vieira Gomes
Secretária do CBHJ
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