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ATA DE REUNIÃO
Local:

Data : 26/07/2018

Hora Inicial: 09h 20 min

Revisão: 00

Hora Final: lOh 30 min

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

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

• LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;

• Apresentação dos novos membros do CRH-Pratagy;
• INFORMES GERAIS;
- PROCOMITES;
- Projeto de Iniciação Científica CESMAC;
- AEGCBR.
- ENCOB;
Assuntos Tratados

Aos 26 dias do mês de julho de 2018, às 09h:20min 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; os representantes
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Sr. Arthur Lira E.
Silva e Sra Cláudia Buarque da Silva Santos; 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), Sr. Marcelo Moura; o representante da CAETEX
FLORESTAL, Sr. Paulo Ricardo Carvalho de Sousa; o representante da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), Prof. Márcio 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, foi
iniciado o primeiro item da pauta, o Sr Presidente solicitou a leitura da ata da AGO de 19 de abril de
2018. O Sr Rafael Paiva fez a leitura da ata. A ata foi aprovada e iniciou-se a coleta de assinaturas com
os membros que estavam presentes na reunião anterior, ficando o secretário com a responsabilidade
pela coleta das assinaturas faltantes . Após a leitura da ata foi iniciada a apresentação do novo
representante da UFAL, Prof Márcio Barbosa. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente iniciou
os informes gerais indicando a situação atual do PROCOMITE. O Sr Presidente solicitou
esclarecimento ao representante da SEMARH quanto a data de início do repasse do recurso, onde foi
informado que deve ser repassado apenas no próximo ano. Tendo este cenário em curso deliberou-se
que fosse solicitado ao FACBH um ofício endereçado a PGE dispondo sobre a dificuldade dos comitês
em realizar suas ações ao passo que solicita celeridade na análise do processo do PROCOMITE, como
forma de disponibilizar recursos para a efetivação das ações da AEGCBH. Adicionalmente recomendase que também seja solicitado uma cadeira para o FACBH numa possível ampliação do número de
cadeiras no CEPRAM, por meio de um processo aberto na secretaria executiva do CEPRAM que fica
localizada na sede da SEMARH. Sobre o ENCOB foi esclarecido como será a participação des
comitê no evento, informando ue ainda não existe uma defini ão dos a ·c1 ante deste comitê
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possível redução do número de vagas ofertadas pela SEMARH. Sobre o projeto de iniciação científica
do CESMAC foi informado que a representante do CESMAC não poderá participar por estar em
licença maternidade. O representante da UFAL informou que poderá verificar os trabalhos já realizados
na área da CRH-Pratagy para que possa ser iniciada a preparação de uma biblioteca relacionada à área
deste comitê. Sobre a ações da AEGCBH foi informada que as ações estão sendo realizadas para dar
início aos trabalhos, entretanto ainda não foi possível, pela falta de recursos, iniciar as ações de forma
efetiva. Dando sequência com o último informe, o Sr Hamilton esclareceu quais discussões foram
apresentadas no Fórum nacional, dentre eles: discutir alterações do regimento interno; preparação para
as ações do ENCOB; e, outros assuntos relacionados. Também foi discutido no âmbito do Fórum a
situação do impacto e ações do acidente da Samarco na bacia do Vale do Rio Doce; situação atual da
adesão dos vários estados sobre o processo de cobrança do uso da água. Fica confirmada para o dia 18
de Outubro 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, lavrou-se a presente
Ata, após lida e aprovada pelo Plenário, e assinada pelospresentes.
Participantes

