ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE APOIO À DIRETORIA PROVISÓRIA DO CBHPIRANHAS/AÇU
LOCAL: Sala de Reuniões da AESA – João Pessoa/PB
DATA: 18/12/2007
HORA: 09h às 17h30
PARTICIPANTES:
1. José Ernesto Souto Bezerra – Secretário – e.souza@aesa.pb.gov.br;
2.
Elias
Mesquita
Torres
–
DIBA/Alto
do
Rodrigues-RN
–
eliasmesquitatorres@hotmail.com;
4.
Maria
de
Lourdes
Barbosa
de
Sousa
–
DNOCS-PB
–
lourdes.sousa@dnocs.gov.br;
5. Maria do Socorro Mendes Rosa – AESA-PB – msmendesrosa@gmail.com;
6. Everaldo Pinheiro do Egito – CAGEPA-PB – everaldo@cagepa.pb.gov.br;
7. Edward Maurício Holmes – SUDEMA-PB – mauricio@sudema.pb.gov.br;
8. Sandra Helena Moreno de Assis – AESA-PB – shelena2501@yahoo.com.br;
9. Maria de Fátima Lorenço – AESA-PB – mfatimalourenço@yahoo.com.br;
10. Maria Geny Formiga de Farias – CAERN-RN – genyformiga@digizap.com.br;
11. Antomar Galvão Pinheiro – SEMARH-RN – antomar@cefetrn.br
12.
José
Procópio
de
Lucena
–
SEAPAC/ASA-RN
–
procopiolucena@hotmail.com;
13. Luiz Antunes da Costa Neto – DNOC-RN – luiz.antunes@dnocs.gov.br;
14. Josivan Lopes de Figueiredo – GAMAR/Jucurutu-RN;
15. Rui Álvares de Faria – FEMURN – Representando o Prefeito de Timbaúba dos
Batistas Ivanildo Filho – iaa.filho@uol.com.br;
16.
Laélia
Maria
Lira
Ferreira
de
Melo
–
SEMARH-RN
–
laelia_marcadagua@yahoo.com.br e laelia@rn.gov.br;
17. Ulyana Érika de Lima – SEMARH-RN – ulylima@yahoo.com.br;
18. Francisco Jocerlan Sampaio de Aquino – Prefeitura de Bom Jesus-PB –
jocguedes@yahoo.com.br;
RELATORA:
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH-RN – laelia@rn.gov.br
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Ás 9 horas, do dia 18 de dezembro de 2007, na Sala de Reuniões da Agência
de Executiva de Gestão de Água do Estado da Paraíba, AESA/PB, em João
Pessoa, PB, teve inicio a Segunda Reunião do Grupo de Trabalho para apoiar
a Diretoria Provisória na instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piranhas - Açu. A reunião teve início com a palavra do Diretor Presidente da
AESA e Secretário do CBH Piranhas-Açu, o Sr. José Ernesto Souto, que acolheu
os presentes e destacou a importância do trabalho do GA para a instalação
efetiva do comitê. Em a Sra. Laélia de Melo, informou aos presentes que a
solicitação de prorrogação do prazo para instalação do CBH Piranhas-Açu foi

aceita pelo CNRH que deverá emitir a resolução adiando até 31 dezembro de
2008, o prazo para tal. Continuando leu os pontos de pauta e foi acordado
entre os presentes a sua inversão, dando início as discussões pela proposta de
Deliberação que versa sobre as normas e critérios para o processo eleitoral,
apresentada pelo Subgrupo responsável, composto pelas Sras. Cybelle Frazão,
Lourdes Sousa e Socorro Mendes. As discussões foram extensas e intensas,
tendo destaque para os seguintes pontos: da condução do Processo de
escolha dos membros e indicação dos membros; da comissão eleitoral; das
definições de usuários de água e sociedade civil. Nesses pontos as discussões
não foram conclusivas, até pela ausência de alguns integrantes do Grupo de
Apoio que não puderam estar presentes nesta reunião, ficando acertada que
a minuta da deliberação seria repassada pelas coordenadoras estaduais
(Sras. Laélia de Melo e Socorro Mendes) para todos os integrantes do Grupo
de Apoio que devem estudar o documento e expor as suas considerações na
próxima reunião do GA, agendada para o dia 15/02/2008, onde o documento
deve ser finalizado e levado como proposta para a 2ª Reunião Ordinária da
Diretoria Provisória , marcada para o dia 29/02/2008. Diante do tempo levado
para as discussões da minuta de deliberação sobre as normas para o processo
eleitoral, não foi possível abrir as discussões sobre as estratégias para o
mapeamento das instituições e organizações da bacia, ficando adiada para
momento oportuno na próxima reunião do GA. Quanto ao conteúdo do
material educativo, tarefa das coordenadoras estaduais do GA deve ser
apresentado também na próxima da reunião do GA, para apreciação. Nada
mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada às 17 horas e 30minutos, tendo
os membros presentes subscrito a lista de presença, que constitui parte
integrante desta ata
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo
Relatora

