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Ata da 2ª Reunião Ordinária do CBH-Litoral Sul do ano de 2012 1 

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2012, às 09h00min, na sede da FAEPA localizada 2 
na Rua Eng. Leonardo Arcoverde, 320 João Pessoa - PB, B. Jaguaribe foi realizada a 2º 3 

reunião Ordinária do ano de 2012 do CBH-LS. O presidente do CBH-LS, Sr. Cogézio 4 
de Jesus Nascimento (usuário de água) deu inicio a 2ª Reunião Ordinária do ano de 5 
2012 do CBH-LS, saudando todos os presentes. Passando-se para o segundo ponto de 6 
pauta. 2) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Cogézio de Jesus 7 
Nascimento (Presidente) sugeriu que não fosse feito a leitura da ata e apenas sua 8 

aprovação, em seguida submetendo-a à apreciação dos membros já com as 9 
contribuições da Sr. Maria do Socorro Mendes (ABRH), sendo aprovada por 10 
unanimidade. Passou-se, então para o terceiro ponto de pauta. 3) Informes: A Sra. 11 

Lovania Werlang (AESA) informou sobre a existência de Balneário – Hélios 12 
Empreendimentos e que o estabelecimento já foi autuado e o proprietário está se 13 
regularizando junto a AESA, falta o Comitê verificar junto a SUDEMA sobre a parte de 14 
desmatamento da área de APP. A Sra. Maria Cristina Crispim (Congregação Holística 15 
da Paraíba) questionou para onde está indo o esgoto. A Sra. Lovania Werlang (AESA) 16 

respondeu eles tem uma fossa distante, mas vai para o lençol freático. A Sra. Maria do 17 
Socorro Mendes (ABRH) indagou há quanto tempo existe esse balneário. A Sra. 18 
Lovania Werlang (AESA) respondeu que desde a década de 70. O Sr. Everaldo do Egito 19 

(CAGEPA) questionou se tem algum barramento. A Sra. Lovania Werlang (AESA) 20 
respondeu que não, o balneário é o rio, eles tiram água do rio para as piscinas. A Sra. 21 
Maria Cristina Crispim (Congregação Holística da Paraíba) questionou se é o rio 22 

Gramame, o qual foi confirmado pela Sra. Lovania Werlang (AESA). Passou-se para o 23 

quarto ponto de pauta. 4) Seção Técnica, Apresentação da Dissertação em titulada 24 

“ASSEMBLEIAS DE PEIXES COMO PARÂMETRO PARA AVALAIAÇÃO DE 25 

IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA DO RIO GRAMAME-PARAÍBA E SUA 26 
IMPORTÂNCIA PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS”: A Sra. Maria 27 
Cristina Crispim (Congregação Holística da Paraíba) fez a apresentação da dissertação 28 

de sua orientanda Sra. Mariana Vieira Turnell. O Sr. Williams (Prefeitura de João 29 
Pessoa) acrescentou que o mesmo conhcece uma série de problemas e não é só nessa 30 
área. Ainda enfatizou a importância da dissertação, sendo mais um material para 31 
fazermos um banco de dados, e tentar pelo menos mitigar os impactos ambientais. A 32 

Sra. Cristina ficou de passar para o e-mail de todos os membros, como também seu 33 
relatório da visita técnica a fábrica da Cerâmica Elizabeth, no município de Alhandra-34 
PB. A Sra. Maria do Socorro Mendes (ABRH) interviu, mencionando que foi formada 35 

uma comissão para fazer esse relatório da qual eu faço parte, o Sr. Cogézio de Jesus 36 
Nascimento (Presidente CBH-LS) ficou de nos passar o material da audiência pública, 37 
mas foi um material muito solto, sendo mais um portfólio da audiência. Ainda não foi 38 
concluído esse relatório, porque não tivemos material para subsidiá-lo. A Sra. Maria 39 

Cristina Crispim (Congregação Holística da Paraíba) assegurou que nosso relatório não 40 
vai dá em nada, mas enfatizou a sua importância, tendo em vista, que é área de nascente. 41 
Passou-se para o quinto ponto de pauta. 5) Processo de renovação do CBH-LS 2013: 42 
O Sr. Cogézio de Jesus Nascimento (Presidente CBH-LS)  falou que o processo 43 
eleitoral será realizado ainda no primeiro semestre do ano de 2013 e apresentou a 44 

minuta da comissão eleitoral para apreciação dos membros. A Sra. Maria do socorro 45 
Mendes (ABRH) sugeriu que a comissão fosse tirada dos que estão presentes. O Sr. 46 
Cogézio de Jesus Nascimento (Presidente CBH-LS) colocou em votação a minuta da 47 

deliberação que institui a Comissão Eleitoral, sendo aceita por todos os presentes. O Sr. 48 
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Cogézio de Jesus Nascimento (Presidente CBH-LS) ainda fez um pedido que essa 49 
comissão divulgue mais o que é o comitê, sua função. Passando para o sexto ponto da 50 
pauta. 6) Palavra facultada: A Sra. Maria Edelcides Gondim (IFPB) ressaltou a 51 

importância de criarmos uma biblioteca virtual com todos esses matérias (Planos de 52 
Bacias, Apresentações técnicas). O Sr. Cogézio de Jesus Nascimento (Presidente CBH-53 
LS) sugeriu uma reunião com os prefeitos eleitos dos municípios que compõem a bacia 54 
do CBH-LS, ficando marcado para o dia 06 de março de 2013 a 1ª Reunião 55 
extraordinária. A Sra. Lovania Werlang (AESA) pediu a palavra e mencionou que 56 

precisamos formar uma comissão para atualização do Plano da Bacia do Gramame, e da 57 
Bacia do Abiaí só temos o TDR. Os planos estão no site da AESA no link do Próágua. 58 
A Sra. Maria do Socorro Mendes (ABRH) esclareceu que o que cabe ao Comitê, é 59 
acompanhar e aprovar estudos para atualização do plano, bem como o plano, e não 60 

elaborar, pois não é função do Comitê. Quando o órgão competente for atualizar, 61 
formamos uma comissão para acompanhamento da atualização do plano. Ainda 62 
acrescentou, que por enquanto ninguém da SERMACTH e AESA veio aqui falar se já 63 
foi feita a licitação ou não. A Sra. Lovania Werlang (AESA) informou que o Interágua 64 

tem recurso para contratar consultoria, ainda enfatizou a importância dos membros deste 65 
comitê fazerem o Curso sobre Plano de Recursos Hídricos a distância, oferecido pela 66 
ANA, no site “www.aguaegestao.com.br”, para quando formos atualizar o plano os 67 

membros estarem capacitados para melhor acompanhar essa atualização.O Sr. Cogézio 68 
de Jesus Nascimento (Presidente CBH-LS) sugeriu que o Comitê convidasse o técnico 69 
responsável da CAGEPA para esclarecimentos sobre a Barragem Abiaí-Popota, as 70 

pessoas já foram indenizadas, e agora vai ser no rio Cupissura e o comitê não ficou 71 
sabendo de nada.  O Sr. Cogézio de Jesus Nascimento (Presidente do Comitê) 72 

agradeceu a presença de todos e não tendo mais nada deu por encerrada está reunião. 73 
Esta Ata foi lavrada por mim, Maraci de Sousa Virgolino, e segue assinada por mim e 74 

com a lista de presença dos participantes anexa. 75 
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