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

Sexta reunião ord inária do Comit ê de Bacias Hidrográficas do Prat agy. Pauta:

• LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;
• Informes ENCOB 2018;
• Informes AEGCBH;
• PROCOMITÊS.
Assuntos Tratados

Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, às 09h:30min 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; representante da
Usina Santa Clotilde SA, Sr. Hamilton Oiticica Soutinho; 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; 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; representante do CESMAC, a Sra Marianny Monteiro P de Lira. 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 26 de julho de 2018. O Sr Rafael Paiva fez a leitura da ata. Após a leitura da ata o Sr
Presidente informou o andamento da solicitação de participação da AEGCBH no CEPRAM, indicando
que foi encaminhado um ofício para a PGE. Após novas discussões sobre o benefício dessa
participação ficou definido que será encaminhada um outro ofício, endereçado ao próprio CEPRAM,
para documentar mais uma vez esse pleito. Dando andamento ao próximo item da pauta o Sr Presidente
procedeu com os informes do ENCOB 20 18, afirmando que o evento foi muito proveitoso,
principalmente no que tange o contato com outros comitês. Sendo informado que a impressão obtida
com esses contatos foi que os comitês do estado de Alagoas estão em um nível de organização inferior
aos pares de outros estados. Na opinião do Sr Presidente o principal passo seria a obtenção da
independência financeira dos comitês. Sobre o próximo item da pauta o Sr Arthur Lira informou que a
PGE encaminhou uma série de questionamentos sobre o plano de trabalho para o enquadramento da
AEGCBH como representante dos comitês. O indicativo do Sr Arthur é que esses questionamentos
serão enviados à PGE na próxima semana. Foi sugerido que a resposta seja liderada pela secretária da
SEMARH. Retomando aos informes do ENCOB o Sr Presidente comentou que foi sugerido a criação
.r. de encontros regionais no ano intercal ado à realização do ENCOB. Sobre a PROCOMITÊS foi
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in ormado que o recurso está sendo direcionado à SEMARH ainda este ano, sendo este direcionamento
fundamental para a programação das ações do ano de 2019. Mais uma vez foi reforçada pelo plenário a
importância de documentar as tratativas que estão sendo conduzidas e o Prof Márcio Barbosa fez a
sugestão de contatar, por meio da AEGCBH e do CRH-Pratagy, à ouvidoria da ANA para solicitar
esclarecimento sobre o andamento do rocesso do PROCOMITÊS. Como su estões ara

pautas ficou deliberado que será feita uma apresentação pela SEMARH sobre os estudos que estão
sendo realizados na região CRH-Pratagy e também a Casal para falar sobre a situação de abastecimento
de água e tratamento de esgoto. Fica confirmada para o dia 24 de Janeiro de 2019 a próxima AGO com
a continuação dos itens dessa pauta e uma reunião extraordinária exclusiva, no dia 13 de dezembro de
20 18, para planejar as reuniões de 2019. 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 pelos presentes.

