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つ

Aos sete dias de junho de dois mil e dezoito, ds oito horas e quarenta minutos, na sala

de reuni6es da SEMARH, Praqa dos Girass6is, reuniu-se, extraordinariamente,

os

membros do CBHLP para apreciagSo da seguinte pauta: 1. Verificagdo de qu6rum

i.

e

4

abertura da sessSo; 2. Ordem do dia:

5

ambientais nas nascentes do RibeirSo Taquarugu e suas conseqtiOncias ao corpo d'6gua

6

e ao abastecimento de 6gua pot6vel; ii. Discuss6o sobre o Projeto de Lei da Cdmara

7

13812017 que trata da transposigdo do

8

desde o

9

VotagSo e decis6o; 5. Encerramento. O presidente

Apresentagdo e discussSo sobre os Impactos

Rio Tocantins, que visa assegurar a navegagdo

Rio 56o Francisco at6 o Rio Amazonas. 3. ComunicagSes (RELATORIA);

4.

Itamar cumprimentou a todos

os

10

presentes, e informou sobre a ausOncia de qu6rum na primeira chamada, e solicitou a

11

segunda verificagdo, ap6s verificado, informou ao Plen6rio que n6o existia qu6rum para

12

Deliberagdes e questionou sobre a possibilidade de iniciar as apresentag6es e verificar o

13

qu6rum novamente no momento de deliberar. Ao que os membros aprovaram o inicio

14

das discuss6es. Iniciando as atividades, o presidente

15

existentes na pauta, e apresentou os demais palestrantes Fernando da ECOTERRA, a

16

Noeli da Agua Doce e Antonio representante da BRK Ambiental Saneatins, que ir6o

17

abordaram

18

presidente pediu desculpas e informou sobre sua saida da reunido, tendo em vista

19

compromisso de trabalho. i\,leste momento,

20

condugSo dos trabalhos. Seguindo, o membro Fernando da ECOTERRA

21

contribuigdes sobre os impactos no ribeirSo Taquarugu. Fernando apontou como sendo

22

os dois assuntos mais importantes, o agrot6xico que 6 ponto de pauta principal nesse

23

momento e a outra que d o assoreanrento. Seguindo. Fernando convidou Noeli, pra

24

relatar o envolvimenio da sociedade e os problemas no entorno do Taquarugu. Noeli

25

explicou que, 6 necessArio fazer algo concreto que os demais se sensibilizem quanto ao

26

caso Taquarugu e explanou as dificuldades e contribuigdes feitas pela Associagdo Agua

27

Doce. Ap6s discuss6es com mernbros, e colabcradores, o Presidente Itamar convidou o

28

pr6ximo palestrante. Antonio cia BRK Ambiental, que abordou um pouco sobre

29

questdo do agrot6xico, e sobre a 6gua que 6 riistribuida a populagao.

Itamar explanou sobre os pontos

o primeiro ponto da pauta. Em seguida,

antes de passar

o vice Antonio Rodrigues, assumiu
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30

esclareceu que na 6gua n6o existe nenhum tipo de contaminagSo, pois d feito a an6lise e

31

rean6lise da 6gua em laborat6rios da empresa e laborat6rios terceirizados. Em seguida, a

32

palavra foi passada para David do Narr.ratins que fez suas colocagdes. Ap6s discuss6es

33

e posicionamentos, o morador de Taquarussu,

34

BRK, mas que poderia e deve fazer algo a mais devido a situagdo do local. O secret6rio

35

Davis informou n6o haver qu6rum para a deliberagdo, mediante os posicionamentos

36

prop6s que os membros poderiam propor algo para a assembleia legislativa ou na

37

cAmara de vereadores como forma de iniciativa. E que, outras contribuiq6es poderiam

38

ser enviadas ao e-mail do Comit6 para prosseguimento das discuss6es e deliberag6o em

39

momento oportuno. O vice Antonio, informou a impossibilidade de deliberagdo

40

prop6s a continuagdo dos debates numa pr6rima reuni6o. Ao que foi atendido pelos

41

presentes. Continuando, passou apalawa para o secret6rio apresentar o ponto 2. Davis

42

falou sobre as a95es da Diretoria do Comit6 no acompanhamento da tramitagdo do

43

Projeto e falou sobre a aprovagdo do Relatorio da Senadora Katia Abreu que prop6s o

44

arquivamento do PL da C6mara. Antonio abriu a palavra para as observag6es dos

45

membros e em seguida agradeceu a presenga de todos e declarou encerrada a reuni6o. E

46

n6o havendo mais nada a tratar, encerrou-se esta irs onze horas e quinze minutos, e eu

47

Davis Miranda, Secret6rio, lavrei a presente ATA que ap6s aprovada pela plenaria

48

segue assinada por

mim

Joran, relatou que 6 visivel o trabalho da

e pelo Presidente, acompanhada da

lista

49
50

{a#,rlva Xavier

51

Presidente
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