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SEMARH-Secretaria de Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos
Objetivo da Reunião

Quarta reunião ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Pratagy. Pauta:

• LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;
• PROJETO CESMAC;
• INFORMES GERAIS;
- Fórum Mundial das Águas;
- PROCOMITES;
- Audiência MPE;
-Reunião FACBH.
• ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO;
Assuntos Tratados

Aos 19 dias do mês de abril de 2018, às 09h: 15min reuniram-se na SEMARH-Secretaria de Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas, em segunda convocação, os membros eleitos do Comitê
de Bacias Hidrográficas do Pratagy, o representante do Instituto Biota de Conservação, Sr. Caio
Rodrigo Moura Santos; representante da Cimapra, Sr. Rafael Piatti Oiticica de Paiva e sua suplente,
representante da Cia Alagoana, Sra. Teresa Berard de Paiva; os representantes da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Sra Cláudia Buarque da Silva Santos, Sra.
Tereza Pontes Inojosa Rocha e Sra Ingryd Gomes de Souza; representante da SEDET, Sr. Leonardo
Novaes Machado; a representante da Secretaria de Meio Ambiente Flexeiras, Sra. Lucia Maria de
Moraes Cavalcante; representante do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Sra Teresa C Falcão; o
representante da CAETEX FLORESTAL, Sr. Paulo Ricardo Carvalho de Sousa; representante do
CESMAC, a Sra Marianny Monteiro P de Lira e o aluno lgor Carlos T Feitoza; representante da
CASAL, a Sra Vivianne Ma Martins Barbosa. Dando início aos trabalhos o presidente, Caio Rodrigo
Moura Santos, deu boas-vindas aos presentes e iniciou à apresentação da pauta da reunião e questionou ~
os presentes se haveriam sugestões de inclusão de itens na pauta, o que não ocorreu e, portanto, o Sr
Presidente solicitou a leitura da ata AGO de 18 de janeiro de 2018. O Sr Rafael Paiva fez a leitura da
ata conforme havia sido aprovada e assinada pelos participantes. Após a leitura foi iniciada uma
discussão sobre as ações que foram realizadas em decorrência das deliberações da Ata da referida
AGO, tais como: o resultado da visita do Sr Presidente ao projeto Terramar, indicando que foi uma
visita produtiva para colher informações sobre as ações que vem sendo executadas no âmbito da APA ~·--
Costa dos Corais; na sequência, ainda no âmbito do projeto Terramar, também foi colocado que está
sendo disponibilizado duas vagas para o curso de capacitação em gestão ambiental municipal (GAM)
que será realizado pelo projeto Terramar; como decorrência da ação de criação da agência gestora, o Sr ..(:; ~
Paulo Ricardo e o Sr Rafael Paiva informaram que não foi possível realizar a visita para a AGERH, ~
entretanto foi possível discutir com os representantes do FACBH (Fórum Alagoano de Comitês de 1
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fórum; o Sr Presidente informou que encaminhou o comunicado para a reitoria da UFAL no intuito de
conseguir a efetiva participação dessa instituição nas reuniões do CRH-Pratagy; a Sr Viviane, presente
na atual reunião informou que a partir da presente data ela será a nova representante da CASAL nas
reuniões do CRH-Pratagy, conforme ofício anteriormente enviado a este CRH-Pratagy; o Sr Paulo
Ricardo informou que o representante da instituição suplente da CAETEX, a usina Caeté, será
substituído, ficando de encaminhar um ofício com esta informação ao email deste comitê. Dando
sequência à pauta, a Sra Marianny iniciou a apresentação dos projetos que estão sendo realizados pelo
CESMAC, ficando acordado que a Sra Marianny entrará em contato com o Sra Vivianne e com o curso
de serviço social do CESMAC para agendar uma primeira visita na área de trabalho e encaminhará ao
email do CRH-Pratagy a apresentação feita e as principais ações que estão sendo propostas. Como
deliberação, com o intuito de auxiliar o projeto do CESMAC, será enviado um ofício do CRH-Pratagy
reforçando a solicitação de auxílio quanto a realização de análises de água pelos laboratórios da IMA e
da CASAL. Dando sequência aos itens da pauta, foram repassados os seguintes informes gerais: o
CRH-Pratagy não teve representantes no Fórum Mundial das Águas; sobre o PROCOMITES, Alagoas
não foi contemplada nesse primeiro semestre e está sendo solicitado uma resposta oficial sobre a
liberação deste recurso no próximo semestre; sobre a audiência do MPE foi informado que a criação da
associação de usuários (AEGCBH) está em andamento e que o orçamento e o plano de trabalho dessa
associação está sendo revisado; sobre a disponibilização das mudas para os comitês foi informado que
o CRH-Pratagy será contemplado no próximo semestre. Dando sequência com o último item da pauta,
procedeu-se com a discussão das modificações do regimento interno ficando a minuta fmal aprovada
por unanimidade em todos os itens, exceto o Art. 6° §3°, no qual houve um voto contrário, proferido
pelo representante do Instituto Biota de Conservação, ao texto final aprovado, conforme anexo. Fica
confirmada para o dia 19 de Julho de 2018 a próxima AGO, com a continuação dos itens dessa pauta.
Reforça-se a importância da participação de todos os membros eleitos. Encerrados os trabalhos, lavrouse a presente Ata, ficando a leitura e aprovação para a próxima reunião.
Participantes

Função/Instituição

