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As 9h30min do dia 04 de novembro de 2010, na sala de reuniões da FAEPA, o 3 

Presidente do CBH-Litoral Sul, Sr. Cogézio de Jesus Nascimento, deu início à 3ª Reunião 4 

Ordinária do CBH-Litoral Sul (gestão 2010-2013) saudando os membros. Passou então 5 

para o primeiro ponto da pauta. 1) Informes: O Sr. Pedro Vianna, comentou que a 6 

instabilidade dos membros do Comitê é uma preocupação, pois alguns membros estão 7 

sob ameaça de serem exonerados. O Sr. Marcos Teixeira, concordou e sugeriu que 8 

seria interessante que somente pessoas com estabilidade nos organismos públicos 9 

fossem indicadas, salientado que esta será sempre uma decisão dos dirigentes e que 10 

no caso das empresas particulares não existe solução legal, ficando o Comitê 11 

dependendo do bom senso dos dirigentes. 2) Aprovação da ata da reunião anterior:  12 

Foi apresentada a Ata da reunião anterior, enviada por e-mail para todos os membros 13 

do Comitê, alguns membros relataram que não receberam, mas como a maioria 14 

informou que recebeu, foi votada e considerada aprovada a Ata da quarta Reunião de 15 

19 de Agosto 2010. A Diretoria solicitou aos que não receberam que re-enviassem seus 16 

e-mails à Mirella na AESA ou à Secretária do Comitê, Pedro Vianna ou Marcelo Gomes. 17 

3) Apresentação Técnica: Foi realizada a Apresentação do Projeto sobre a Proteção 18 

das Nascentes do Rio Gramame pela equipe do Professor e ex-membro deste Comitê 19 

Prof. Hamilcar Filgueira, onde ficou evidenciado a importância do Projeto e o interesse 20 

do Comitê, visto que as ações se desenvolvem em área prioritária de interesse deste 21 

comitê, ou seja, as nascentes do principal rio da bacia. Ao final foi feito um convite ao 22 

Comitê para a participação no próximo dia 25/11, no II Seminário Restauração das 23 

Nascentes do Rio Gramame, em Pedras de Fogo. 4) Roteiro de visitas:  O roteiro de 24 

visitas programada para tornar o Comitê conhecido dentro da Bacia e perante os 25 

principais usuários e organismo públicos e da sociedade civil, deve antecipadamente 26 

realizar para ser apresentado nestas ocasiões um pequeno dossiê com as principais 27 

características e problemas da Bacia.  A Diretoria deve realizar uma hierarquização 28 

destas visitas, iniciando pelos principais usuários, posteriormente nos organismos dos 29 

poderes públicos e nas organizações da sociedade civil. 5) Plano de Trabalho: 30 

Apresentado o plano de Trabalho de forma que este será imediatamente enviado a 31 

todos os membros e receberá contribuições por escrito até 31 de janeiro, depois disso 32 

o referido Plano será colocado em apreciação para aprovação na primeira reunião de 33 

2011. Deverá neste momento estar com os valores incluídos e com cronograma físico 34 

de execução. 6) Participação no ENCOB: Demonstraram interesse diretamente de ir os 35 

Srs. Cogézio, Marcelo, Robi (Emater) e Suana (PMJP), a representante do SPU, Sandra 36 

informa que tentará recursos para ir de avião, sendo informado que a Direção da 37 

AESA, estará presente com a presença de Mirella. Foi confirmada a oferta de um 38 
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utilitário tipo “Van” do Governo do Estado, ficando Marcelo e Cogézio, encarregados 39 

de organizar os outros membros que se interessem. Informou-se que Mirella levantou 40 

os preços de hospedagem próxima e que deve ficar em torno de R$ 400,00 por pessoa 41 

em quarto triplo para os cinco dias do evento. Pedro informou que está 42 

impossibilitado por compromissos anteriormente assumidos nas datas do ENCOB. 7) 43 

Representação no CBH-LS no CERH-PB: Aberta a discussão e a necessidade de 44 

renovação, se candidataram Cogézio de Jesus Nascimento para Titular e Maria do 45 

Socorro Mendes Rosa para suplentes, candidatos únicos foram eleitos por aclamação. 46 

Na sequência o plenário aprovou a sugestão da Secretaria Geral, de que a 47 

representação deste Comitê no CERH-PB venha a ser renovada anualmente. Palavra 48 

facultada: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cogézio deu por encerrada a reunião. Esta 49 

Ata foi lavrada por mim, Pedro Costa Guedes Vianna, e segue assinada por mim e com 50 

a lista de presença dos participantes anexa. 51 
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João Pessoa, 10 de novembro de 2010. 53 

 54 

Pedro Costa Guedes Vianna  55 


