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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHJ(24.04.2013)
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e treze (24.04.2013), às 9 horas no auditório
da Câmara de Vereadores na Cidade de Capela – Sergipe. Reuniram-se os membros CBHJ
para a realização da XX Reunião Ordinária do CBHJ. A Senhora Rosa Cecília Lima Santos
Presidente deu votos de boas vindas a todos os membros e convidados. Em seguida fez a leitura
das deliberações da ordem do dia e a pauta da reunião segundo o Art. 29 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:
Leitura e aprovação da Ata anterior. A pós a leitura da ata da reunião anterior sendo a mesma
apreciada pelos membros e aprovadas foram repassadas informações sobre: Todos os
procedimentos feitos pela comissão eleitoral do CBHJ; dos eventos e reuniões as quais a
diretoria e membros do comitê participaram como: Reunião do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos - CONERH, da 1ª Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas em 19 de Março de 2013 e do VI Encontro de Recursos
Hídricos e a grandiosidade recebida pelo comitê com premiação na Categoria Organismos de
Bacia do PRÊMIO ANA/2012 em dezembro de 2012. Dando continuidade o senhor Pedro de
Araujo Lessa diretor da Superintendência de Recursos Hídricos – SRH falou da importância e
da responsabilidade dos membros do comitê no acompanhamento da elaboração do plano da
Bacia do Rio Japaratuba e das contribuições relevantes que os mesmos contribuíram para essa
construção. A senhora Ana Catarina representante da Consultoria COHIDRO responsável
pela elaboração do plano de Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba a mesma falou de todas as
etapas as quais já iniciaram desde janeiro de 2013 até fevereiro/março de 2014 podendo ser
estendido para outro mês. A senhor presidente agradeceu a presença de todos os membros e
convidados e por fim disse que os trabalhos seguintes seriam feitos pela comissão eleitoral. A
senhora presidente convidou a comissão eleitoral para conduzirem os trabalhos o senhor
Januário da Cruz Costa presidente da comissão eleitoral e a senhora Angela Maria do
Nascimento Lima. O senhor presidente da comissão eleitoral pediu para que os membros
titulares que se faziam presentes na reunião se manifestassem em colocar as instituições que
representam e que passaram a compor o CBHJ 2012/2015 por sua representatividade a
lançarem-se como chapas para que houvesse a eleição dessas instituições/categorias na
composição da diretoria e em relação a sede do comitê. Foi apresentado uma única chapa coma
a seguinte composição: Presidente – Rosa Cecília Lima Santos representante da Sociedade
Civil – OSCTMA; Vice Presidente – Sheila Patrícia Santos Feitosa representante do Usuário
de Água – Colônia Z-5; Secretária Katiany Estevão de Araujo representante do Poder Público
Municipal. O senhor Januário presidente da comissão eleitoral colocou para a apreciação de
todos quanto à chapa apresentada e pediu que se manifestassem e em seguida pediu que com
um ato simbólico de levantarem a mão votassem nessa chapa e por unanimidade dos que se
fizeram presentes foram eleitas para a gestão do CBHJ 2012/2015. Dando continuidade deu
posse a nova diretoria e colocou também em pauta o local da sede o comitê momento esse em
que a representante da Prefeitura Municipal de Capela relatou o interesse do Prefeito Ezequiel
Ferreira Leite em sediar o comitê ato que foi aplaudido por todos. Por fim o senhor Januário e
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a senhora Angela Maria agradeceram a oportunidade de fazem parte da comissão relatando a
importância das instituições em participarem desse colegiado e de sua importância para a
sociedade. Foram convidadas a falarem os novos membros da diretoria a senhor Rosa Cecília
Lima disse que é gratificante participar do CBHJ e melhor ainda se reeleita como presidente
par assim dar continuidade aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo comitê
agradecendo aos membros que votaram nessa chapa e a DEUS por uma oportunidade de
trabalhar
em
prol
do
meio
ambiente.
Sheila____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Katiany__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ao dar inicio aos trabalhos da diretoria do CBHJ gestão 2012/2015 passaram a ser lida se
aprovadas as deliberações de números: xxxxxxxxxxxx e a composição dos grupos de trabalhos
para o acompanhamento do plano da bacia hidrográfica do rio Japaratuba e das atividades a
serem desenvolvidas pelo comitê em conjunto as instituições de pesquisa e da Expedição do
CBHJ durante o ano de 20132. Participaram dessa reunião os seguintes membros titulares e
suplentes: Segmento/Categoria – Poder Público: Patrícia Prado Cabral Santos representante
da – SEMARH/SRH, João Batista Filho representante da – ADEMA, Gilberto Luiz Araujo
Santana representante da – EMDAGRO, Katiany Estevão de Araujo representante da –
Prefeitura Municipal de Capela, Benedito Silvestre Ferreira dos Santos representante da –
Prefeitura Municipal de Japaratuba, Maria José de Aguiar Diniz representante da – Prefeitura
Municipal de Malhada dos Bois. Segmento/Categoria – Sociedade Civil – Rosa Cecília Lima
Santos – representante da OSCATMA / Barra dos Coqueiros, Antonio Vieira de Moura Neto –
representante da Associação dos Caprinocultores do Vale do Cotinguiba/ Capela.
Segmento/Categoria – Usuários de Água – Gilberto Borges Frota – representante da Petrobras,
Anailde Pereira da Silva Paiva – representante da VALA S.A, Valmir Passos da Cruz –
representante da FIES, José Antonio Leandro dos Santos – representante da COOJARDIM Japaratuba, Sheila Patrícia Santos Feitosa – representante da Colônia Z-5 - Pirambu.
Também participaram da reunião os convidados: Pedro de Araujo Lessa representante da
SEMARH/SRH, Maria de Fátima Campos de Sá representante da SEMARH/SRH, Angela
Maria do Nascimento Lima representante da SEMARH/SRH, Gilberto da Silva Santos
presidente da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, Paulo Cruz Vereador da Câmara
Municipal de General Maynard, Greice Kelly Santos Secretária da Câmara Municipal de
Vereadores de General Maynard, Pedro Henrique Barros de Capela, Armando Dantas
Andrade – Secretaria Municipal de Saúde de Capela, Maria Augusta dos Anjos – Unidade de
Conservação: Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, Maria Eliza Santos representante da
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Secretaria Municipal de Educação, Adalmir Alves representante da EMDAGRO de Nossa
Senhora das Dores e a senhora Ana Catarina representante da COHIDRO Consultoria.
O senhor Benedito Silvestre utilizando-se de um apito imitou um pássaro que está
desaparecendo das nossas matas. A presidente e os demais membros da diretoria agradeceram
a presença de todos e dando por encerrada a reunião e eu Katiany Estevão de Araujo lavrei a
presente ata que vai por mim a presidente demais membros assinada.
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