ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ PARA LEITURA DA ATA DA
REUNIÃO ANTERIOR, DEFINIR CRITÉRIOS E PROPOSTAS DA EMPRESA
TRAGSA PARA ESTRUTURAÇÃO DESTE COMITÊ, E DEFINIR
LOGOMARCA DO COMITÊ.

Às nove horas e vinte e três minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio de
dois mil e treze, a diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso –
CBHRF, no uso de suas atribuições, realizou na sede do Sindicato Rural da
Lagoa da Confusão a quinta reunião ordinária com uma plenária de oito
membros presentes, sendo eles Aldo Araújo Azevedo, João Carlos Farencena,
Wagner Coêlho de Oliveira, Jair Costa Oliveira Filho, Pedro Henrique Rizzatti
Sobreira, Anilton Bardini de Souza, Luiz Carlos Donizete Joaquim, Pedromária
B. Melo. A presidente do Comitê da BHRF senhora Pedromária B. Melo abre a
reunião, levantando as pautas da mesma, excluindo a pauta de aprovação da
ata da ultima reunião, pois, já foi aprovada, e avisando que a comissão de
barragens não preparou seu plano de atuação disponibilizando a plenária
apenas um mapa de previsões dos locais das instalações. Em seguida foi dado
direito a voz pelo comitê ao senhor Aldo Araújo Azevedo que falou em nome do
Secretario Alan Barbiero, fez uma breve contextualização da criação do comitê
e sua importância e justificou a ausência do secretario frisando que o mesmo
não pode estar presente, mas vem se empenhando ao máximo para melhorar
as estruturações do comitê. Dando continuidade a reunião, o professor Jair
Costa Oliveira Filho expôs a questão do projeto de revitalização do Formoso e
a importância do acompanhamento por meio do comitê, além de cobrar dos
demais membros do comitê uma posição a respeito, ficando ele responsável
para entrar em contato com a empresa e SEAGRO. Posteriormente foram
apresentados os modelos de logomarca do comitê produzido pela Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMADES, onde foi
aprovado por unanimidade por todos os presentes o modelo que segue em
anexo, sendo que foi solicitado que se alterasse apenas a tonalidade do azul
presente na arte.

A senhora Pedromária presidente do comitê, questionou o senhor Aldo a
respeito da participação dos membros do comitê em eventos e explicou que os
convites estão chegando de última hora. Também perguntou sobre o
pagamento das diárias nesses eventos.
A presidente então convidou o senhor Felix, gerente da empresa TRAGSA,
para apresentar o plano de trabalho para aprovação. O senhor Felix iniciou
com uma breve fala e apresentou um vídeo com intuito de expor ao comitê um
breve histórico da empresa e as principais atividades que a mesma realiza. Em
seguida ele iniciou a apresentação da proposta do plano de trabalho para o ano
de 2013.
Durante a apresentação do gerente da Tragsa a senhora presidente questionou
se a Tagsa iria exercer o papel de secretaria executiva, o senhor Aldo explicou
que não. Em seguida o senhor Felix expôs sobre os serviços de manutenção
do escritório de responsabilidade da empresa como: contratação de uma
assistente para dar suporte administrativo/técnico para o comitê, pagamento de
diárias para a sociedade civil organizada. Ficou acertado que no dia vinte e um
de agosto de dois mil e treze será a próxima reunião ordinária e também
inauguração da cede do comitê. Ficando assim de elaborar uma estratégia
para trazer todos os membros para essa inauguração.
Dando continuidade a senhora Presidente, comentou sobre a participação do
comitê no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB e
solicitou a presença do comitê em outros eventos nacionais, já que o curso de
capacitação que iria acontecer em setembro na Espanha não irá mais
acontecer.
O ultimo ponto em questão foi o espaço físico para montar o escritório do
comitê, a qual toda planária se manifestou. Um posto debatido foi sobre o valor
do aluguel no município de Lago da Confusão. Em seguida a presidente
sugeriu que a APROSEL pagasse o aluguel de uma sala e o comitê entrasse
com a parte de estruturação.
Já tendo debatido todas as pautas, às onze horas e quarenta e cinco minutos
do vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e treze a presidente do
CBH-RF, Pedromária B. Melo encerra a assembléia, lembrando que no dia

vinte e um de agosto de dois mil e treze será realizada a próxima reunião
ordinária e inauguração da cede do comitê.
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