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ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL 

As 11 (onze) horas da manhã do dia 29 de julho de 2010, no auditório da 

AESA, foi dado início a 1a Reunião Ordinária do CBH-Litoral Sul (gestão 2010 – 

2013), pelo Sr. Cogézio de Jesus Nascimento (Presidente do CBH-LS), que 

abriu a reunião e passou imediatamente a palavra para a Sra. Mirella L. Motta e 

Costa (Técnica da AESA) que coordenou os trabalhos de eleição. Foi lida a 

pauta: 2) Eleição da Diretoria Colegiada: A Sra. Mirella explicou como se 

daria a eleição da Diretoria, quais os cargos que a compunham, qual a função 

de cada cargo e qual o período do mandato. Em seguida, facultou a palavra ao 

plenário para registro de candidaturas ou chapas. O Sr. Lélis pediu a palavra e 

fez uma explanação a respeito da proposta de chapa para a nova diretoria, 

onde foram propostos os nomes do Sr. Cogézio (usuário de água) como 

Presidente; a Coteminas S.A (usuário de água) como Vice-Presidente, 

representada naquela ocasião pela Sra. Jaciana da Silva Oliveira; a 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Sociedade Civil) como 1ª Secretaria, 

representada pelo Sr. Pedro Vianna; e a Prefeitura de Santa Rita (Poder 

Público Municipal) como 2ª Secretaria, representada pelo Sr. Marcelo Gomes 

de Melo. O representante da Prefeitura Municipal de Santa Rita pediu a palavra 

para expor a importância do Município de Santa Rita e colocando-se à 

disposição para ocupar a 2ª Secretaria. Em seguida o Sr. Pedro Vianna pediu a 

palavra para expressar que devemos rever as regras existentes na legislação 

do comitê, colocando que a AESA deveria ser uma instituição de Estado não 

de Governo, que as divergências existem, mas que devemos nos preparar para 

conviver com a mesma. Ressaltou ainda que devemos procurar amadurecer e 

aconselhou que quem assumir a diretoria deve sempre trabalhar olhando por 

todos os segmentos e sempre procurar ver e respeitar as deliberações 

assumidas nas plenárias. Finalizou colocando-se à disposição como 

representante da UFPB para assumir a 1ª Secretaria do comitê, ou participar 

de outra chapa que porventura surgisse. Em seguida a Sra. Maria da Penha 
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Menezes, representante da Prefeitura de Pitimbu enfatizou a importância de 

trabalhar para melhorar a gestão das águas da bacia e não pensar em quem é 

o chefe do Poder Executivo Estadual, e finalizou colocando-se a disposição do 

comitê. Em seguida o Sr. Otto Rodrigo, Assessor Jurídico da AESA, pediu a 

palavra para fazer uma defesa da Diretoria da AESA, dizendo que a mesma é 

independente e possui alta capacitada técnica, uma vez que a Presidente da 

AESA é Doutora em Recursos Hídricos e que mais do que ninguém quer ver os 

comitês do estado funcionando. Em seguida a Sra. Jaciana da Silva Oliveira, 

representante da Coteminas, parabenizou as palavras das pessoas que a 

antecederam e informou que a Coteminas almeja fazer parte da Diretoria. Em 

seguida a Sra. Mirella questionou se havia mais alguma candidatura ou chapa. 

Não havendo resposta do plenário, leu os nomes formadores da chapa 

proposta pelo Sr. Lélis e colocou em votação, o que foi aceita por unanimidade. 

Em seguida a Diretoria eleita assumiu a pauta da Reunião. 3) Deliberação 

sobre o calendário de reuniões do comitê: foi marcada uma nova reunião 

para 19 de agosto de 2010, as 9h, na sede da na FAEPA. 4) Palavra 

Facultada: Foi facultada a palavra para a Sra. Cristina Crispim que 

parabenizou a nova Diretoria e expôs o trabalho da EVOT, a qual prepara 

projeto para submeter no edital da Petrobrás Ambiental. O Sr. Cogézio, 

Presidente do Comitê, encerrou a reunião. Esta ATA foi lavrada e assinada por 

mim, Lovania Maria Secco Verlang e segue com a lista de presença dos 

participantes. 
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