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ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE – COEMA/TO
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Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 8h00 na sala de
reuniões do Palácio Araguaia, o senhor Secretário Leonardo Sette Cintra,
presidente do COEMA, deu boas-vindas aos convidados e conselheiros
presentes: Ângelo Marzola Junior e Eduardo Benvindo da Cunha
(Associação Tocantinense de Municípios - ATM), Dener Alves de Souza
(Comunidade Científica/Instituto Federal do Tocantins - IFTO), José Carlos
Senhorini e Carlos Ribeiro Soares (Federação da Agricultura do Estado do
Tocantins - FAET), Carlos Wagno Maciel Milhomem e José Roberto
Fernandes (Federação das Indústrias do Estado do Tocantins - FIETO), Lucas
Santos Costa (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA), Marcelo Falcão Soares (Instituto Natureza do Tocantins
- NATURATINS), Marcos Antônio Oster (Ministério Público Estadual - MPE),
Hélber Franco de Oliveira (Organização Não Governamental), Messias
Rogério Araújo Albernaz (Polícia Militar do Estado do Tocantins – PM/TO),
Ana Flávia Ferreira Cavalcante (Procuradoria Geral do Estado do Tocantins PGE), Mayko Antônio Tenório César e Rodrigo Sabino Teixeira Borges
(Secretaria da Fazenda e Planejamento - SEFAZ), Ademi Júnior Filho
(Secretaria das Cidades e Infraestrutura - SEINF), Eliene Gomes dos Santos
(Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes - SEDUC), Murilo
Ribeiro Brito e Leonardo Alves Dinis Gomes (Secretaria de Estado da
Saúde - SES), Leonardo Sette Cintra e Adriano Vigilato de Almeida
(Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH),
Arthur Oscar Thomaz de Cerqueira e Geanny Carlos de Almeida Pinheiro
(Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e
Cultura - SEDEN), e Thiago Fontolan Tardivo (Secretaria do
Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária - SEAGRO). E enfatizou a
presença do Presidente do NATURATINS o Senhor Marcelo Falcão que
sempre presente em todas as questões prioritárias do Estado. Informou ainda
que o Atlas Solarimétrico do Tocantins lançado recentemente já conta com
uma instrução normativa do NATURATINS que isenta o licenciamento da
produção energética de até 5megawatts, ressaltando que isso é uma das
atitudes que o governo tomou para atrair empresas para construção e
implementação dessas micro usinas e usinas de energia fotovoltaica. Um
exemplo recente foi a inauguração no Grupo Jorima, de uma matriz energética
para o próprio grupo, isso é um passo positivo para que o estado desenvolva,
citou ainda que entre Miracema e Miranorte do lado esquerdo é possível
visualizar que a empresa Lion está implantando a primeira usina fotovoltaica do
estado do Tocantins, isso trás mais geração de emprego e desenvolvimento
econômico, este é nosso objetivo. Em seguida informou que dentro de algumas
alterações que foram feitas em toda estrutura do estado, foi feita a modificação
do secretário executivo e a primeira pauta que gostaria de trazer para os
senhores é a alteração do secretário, que antes era o Rubens Brito. Informou
que o mesmo foi deslocado para o seu quadro de origem e a indicação e a
pretensão é colocar o Adriano Vigilato, ele que é diretor da SEMARH, e a
intenção é que ele conduza os trabalhos como secretário executivo, destaco
que aqueles que tiverem alguma subjeção ou interesse que se manifeste ou
continue como estão e foi aprovado por unanimidade Adriano Vigilato como o
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novo secretário executivo do conselho. Logo em seguida, deu início à pauta.
1) Abertura; 2) Ordem do dia: I. Aprovação da Ata da 54ª RO do COEMA (SGD:
2018/39009/006902); II. Aprovação da Resolução COEMA nº 87/2018 na retirada
do Inciso VII, em seu Art. 4º (SGD: 2018/39001/000010) a. Minuta da Resolução
COEMA nº 87/2018 (SGD: 2018/39009/006893);III. Apresentação do Balanço das
Ações do FUEMA no ano de 2018 e o Plano de Aplicações para o ano de 2019
(SGD: 2018/39001/000011);a.
Resolução
COEMA
nº
89/2018
(SGD:
2018/39009/006896); IV. Solicitação de Assento no COEMA pela Delegacia
Especializada na Repressão dos Crimes contra o Meio Ambiente (SGD:
2018/31009/61117); V. Calendário das Reuniões para 2019 a. Minuta da
Resolução COEMA nº 90/2018 (SGD: 2018/39009/006897) VI. Aprovação da
Resolução COEMA nº 88/2018, que trata do licenciamento ambiental da
atividade de Aquicultura (SGD: 2018/39001/000005); a. Minuta da Resolução
COEMA nº 88/2018 (SGD: 2018/39009/006894); 3) Palavra livre: a) Revisão da
Resolução COEMA nº 40/2013 – ICMS Ecológico b) Revisão da Resolução
COEMA nº 73/2017 – Descentralização do Licenciamento c) Revisão Decreto
SEUC 4) Encerramento. I. O Secretário Leonardo Sette Cintra anuncia a
aprovação da ATA da 54ª RO do COEMA por unanimidade. II. Prosseguindo
com a pauta, passada a palavra para Jamila (SEMARH) que informou que esta
foi uma solicitação da ATM, apresentada na última reunião por Ângelo Marzola,
foi feita uma reunião com a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, e a Câmara
Técnica de Assuntos Jurídicos, foi enviado para todos o processo deste
assunto, informou ainda que tem um conselheiro da Câmara Técnica de
Resíduos Sólidos presente e que se alguém tiver alguma duvida poderá se
manifestar. Marcos Oster (MPE) solicitou que fosse feito a leitura do artigo
original e do que está sendo modificado. Eduardo Benvindo (ATM) com a
palavra informa que participou das discussões, tentarei explicar um pouco
sobre a solicitação da ATM, para a descentralização o Licenciamento
Ambiental definido pela Resolução nº 73/2018, que definiu o que é e o que não
é impacto local, então entraria na competência para os municípios licenciar,
com a continuação desse inciso, mantida a exigência de se ter um aterro
sanitário licenciado para descentralizar o licenciamento ambiental, ou seja, já
tem ferramentas que o obrigam. Nós apresentamos os resultados na prática
daqueles municípios que tem a descentralização do licenciamento, eles têm
competência tanto de licenciar as atividades quanto de fiscalizar, mostramos o
enumerado de notificações, fiscalizações, licenciamentos e autorização
ambiental, na prática verificamos que com a continuação desse inciso o termo
de cooperação com o NATURARTINS não poderia ser renovado, na prática
isso seria um retrocesso para os municípios que tem uma competência em
comum de melhorar o ambiente em que são responsáveis, enfim explicou que
sua fala era somente para esclarecer o porquê da retirada do inciso, já existe
uma legislação especifica com obrigação de aterro sanitário, então não há
necessidade desse item permanecer. Dando continuidade Jamila (SEMARH)
leu o caput do Art. 4 e o seu inciso VII, após a leitura o secretário Leonardo
(SEMARH) informou que será votado à alteração da resolução, foi aprovado
por unanimidade. Dando continuidade na pauta III. Apresentação do Balanço
das Ações do FUEMA no ano de 2018 e o Plano de Aplicações para o ano de
2019 foi chamado o Henrique (NATURATINS) para fazer esta apresentação e
explicar os pontos positivos e negativos que tivemos no ano de 2018 e o que
se pode melhorar para o ano de 2019. Henrique (NATURATINS) com a
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palavra se apresentou como diretor do Plano Pluri Anual (PPA), e em seguida
deu inicio a apresentação, onde destacou o primeiro ponto sobre as receitas
por fonte de recurso destacando a importância das mesmas e na sequência
vem toda a distribuição orçamentária do órgão a partir dali é detalhado os
gastos. É muito importante fazer um planejamento das receitas e o mesmo não
pode ser nem superestimado nem subestimado tem que ser feito em cima de
valores históricos ressaltou ainda que é importante fazer o orçamento conforme
está a economia atual e com a previsão de como irá continuar. Dando
continuidade na apresentação mostrou todos os gastos que se teve com as
despesas principais, que são gastos com combustíveis, viagens, manutenção
de escritórios regionais, enfatizando os gastos com as funções 240, tudo que
foi gasto com recurso próprio, ou com convênios e etc. Demostrou o
planejamento de despesas para o ano de 2019 com a fonte 240 e recursos
próprios, para o ano de 2019 não se colocou muitos valores para a função do
PDRIS, tendo em vista que não terá muitos gastos apenas por questão de
manter um elemento de despesa caso haja necessidade, pois está se
encerrando, irá ser mantido os gastos em cima das principais ações,
demostrou todos os resumos das agendas azul, verde e marrom, agradeceu a
oportunidade em fazer esta apresentação. Em seguida, o governador Mauro
Carlesse que estava presente na reunião e com a palavra ressaltou a
satisfação em receber todos no palácio, reforçando ainda que o estado precisa
resolver essas questões para avançar. Eduardo (ATM) com a palavra disse
que na verdade é a título de sugestão, acredita que a gente não terá tempo de
fazer esse ano, mas para o ano que vem poderia implementar indicadores de
eficiência no nosso PPA temos programa, os objetivos ilustrações, as metas
vão provar eficiência dos indicadores que queremos, conseguimos diminuir o
índice, agora atualmente o déficit arbóreo, conseguimos diminuir o índice de
fiscalização enfim, foi sentido falta de indicadores de eficiência. Henrique
(NATURATINS) informou que irá anotar essa colocação e ano que vem irão
providenciar um acompanhamento, a parte do percentual vale a pena execução
orçamentária, portanto vão apresentar alguma coisa mais em nível de
execução de PPA, reforçando ainda que o maior intuito é manter todos
bastantes informados sobre todos os gastos e atividades realizadas pelo
Naturatins. Prosseguindo a reunião Ângelo Marzola (ATM) com a palavra
reforçou que foi aprovado em outra reunião a regulamentação dos repasses
das multas do IBAMA para o governo do estado, o Naturatins já está
contemplando no orçamento para o ano que vem essa receita. Marcelo Falcão
(NATURATINS) com a palavra reforça que é isso mesmo, caminho jurídico
para chegar até essa possibilidade, já de imediato foi feito o decreto, estive no
IBAMA pessoalmente algumas vezes, o IBAMA observou de Brasília um
equívoco jurídico dentro do instrumento que nós já estamos construindo e será
preciso uma lei antes, informou ainda que já estamos em discussão com a
Casa Civil e eu acredito que talvez ainda esse ano a gente consegue avançar
dar o passo final para que seja resolvido mas já está muito adiantada e
perspectiva que 2019 isso possa ocorrer de maneira bem positiva. Continuando
com a palavra reforçou a importância da participação de todos no conselho e
comitês, agradeceu a pelo empenhado dado à questão do licenciamento
ambiental, ressaltou que o Tocantins está muito avançado nas questões
ambientais, ressaltou que órgão ambiental não dita regras e sim cumpre
regras, está aberto a sugestão de todos e até sugeriu que essas sugestões
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fossem formais, todas as resoluções do estado que fundamentam, o que
fundamenta o ato administrativo licença ambiental, leis, resoluções e as
resoluções estaduais passam por aqui por isso a importância do colegiado.
Leonardo Cintra (SEMARH) com a palavra ressaltou a importância da
desburocratização, é importante sobre o sentimento de todos os secretários do
estado e do Brasil e nós conseguimos fazer esse trabalho anteriormente e esse
é o nosso foco NATURATINS e SEMARH, ressaltando que em especial o
estado tem muito interesse no desenvolvimento sustentável e que irá trabalhar
fortemente nisso, ressaltou que a outorga será mais enfatizada por ser uma
questão bem importante para o nosso estado. Eliene (SEDUC) com a palavra
ressalta uma pequena observação ainda sobre o balanço apresentado pelo
Henrique do Naturatins nos dados que ele apresentou um percentual de 1,6%
na educação ambiental acredita-se que é um valor muito pequeno e que chama
atenção do quanto que a educação ambiental no Naturatins reduziu. Ressaltou
ainda que nós já tivemos uma educação ambiental muito expressiva no
Naturatins e esses dados mostram o quanto precisamos ainda melhorar e
como representante da secretaria de educação eu queria aproveitar
oportunidade então para alertar quanto a isso. Marcelo Falcão (NATURATINS)
reforça que realmente o órgão é mestre tanto em ações como educação
ambiental, protocolo do fogo entre outras, ressaltando ainda que será tudo
anotado para que as sugestões possam ser analisadas e colocadas em prática
no próximo ano. Leonardo Cintra (SEMARH) com a palavra agradece a
sugestão da Eliene e reforça que a SEMARH já está trabalhando com a
questão da educação ambiental e já temos um projeto para o ano de 2019 está
trabalhando nas escolas a questão da politica do meio ambiente. Dando
continuidade na reunião a pauta IV. Solicitação de Assento no COEMA pela
Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes contra o Meio Ambiente,
Jamila (SEMARH) com a palavra diz que essa vaga está disponível e não tem
nenhuma solicitação por escrito de interesse de outros órgãos ou outras
entidades em participar, sendo aprovado elaboramos uma minuta e enviamos
para Casa Civil pedindo alteração para ser encaminhado para Assembleia
Legislativa depende da alteração da lei de criação do COEMA, fazer a
substituição conforme a reforma administrativa que está sendo feita no estado,
em seguida foi votado e aprovado a solicitação do assento no COEMA pela
Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes contra o Meio Ambiente.
Leonardo Cintra (SEMARH) ressalta que recentemente foi feita a última
reunião ordinária do CONAMA em Brasília na última quarta-feira em qual o
Leonardo Cintra representando a SEMARH e Marcelo Falcão o NATURATINS,
foi construída nova tabela do ano 2019 mediante ela também foi elaborado
junto ao conselho as novas pautas do calendário de reuniões para 2019 do
COEMA. Dando continuidade na reunião com a pauta V. Calendário das
Reuniões para 2019, Jamila vai apresentar essa nova pauta e gostaria da
apreciação dos Senhores, Jamila (SEMARH) com a palavra informa que todos
os anos ao encerrar o exercício precisamos fazer a aprovação do calendário
para o próximo ano, como as unidades colegiadas hoje são responsáveis por
cinco conselhos então eu fiz uma agenda para todos os conselhos e a proposta
para o COEMA para o calendário de 2019 não vai chocar com calendário do
CONAMA porque o presidente e o vice-presidente desse conselho tem cadeira
no CONAMA e a proposta são essas datas, irá começar Depois do Carnaval a
primeira reunião vai ser do Conselho Estadual de Recursos Hídricos porque
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eles vão aprovar a resolução que será apresentada no Dia da Água que é 22
de Março por isso que a nossa reunião do dia 13 eu passei para o dia 20
gostaria de saber se alguém tem alguma data que tem algum compromisso que
não possa e se poderá ser aprovado assim. Em seguida foi votado e aprovado
o calendário para o ano de 2019, dando continuidade a pauta VI. Aprovação da
Resolução COEMA nº 88/2018, que trata do licenciamento ambiental da
atividade de Aquicultura (SGD: 2018/39001/000005) Thiago (SEAGRO) com a
palavra essa foi uma pauta bem extensa que nós tivermos a nível de estado
para que nós consigamos dentro dessa nova resolução atender as
necessidade do licenciamento ambiental da aquicultura do Estado do Tocantins
essa pauta veio a partir do voto da liberação da tilápia que dentro desse
trabalhado foi feita a revisão da Resolução que trata do licenciamento
ambiental da atividade dentro do Estado do Tocantins um trabalho muito longo
com muita discussão dentro da câmara técnica que veio agora para atualizar a
legislação Estadual da aquicultura do estado em tanques-rede isso vai trazer
um grande crescimento dentro da produção aquícola na esfera estadual e
nacional de hoje produzir entorno de 15.000 toneladas de pescado e esse
avanço que nós estamos conseguindo venha engrandecer o estado com a
geração de emprego e renda e desenvolvimento sustentável que é o que nós
precisamos. Outra grande discussão foi sobre se concederíamos a criação
dentro da Bacia do Tocantins ou somente na calha do Rio Tocantins, foi
bastante discutido na Câmara Técnica de Licenciamento e Qualidade
Ambiental onde no Art. 15º letra A, que tem no texto a permissão em todo o Rio
Tocantins onde englobaria somente a produção em reservatórios que sejam de
matriz energética e irrigação, letra B somente na calha do Rio Tocantins, tendo
em vista que precisamos desenvolver todas as áreas do nosso estado.
Leonardo Cintra (SEMARH) com a palavra inicia a votação entre a opção A e
opção B, foi aprovado a opção A por 15 votos, 1 voto opção B e um abstenção,
Leonardo ainda leu o Art. 15º da Resolução COEMA nº 88/2018. Marcos Oster
(MPE) com a palavra ressalta que o Ministério Publico Estadual tem sua
opinião a respeito da resolução, tendo em vista que os estudos não foram
conclusivos e pelo principio da precaução o MPE vota contra a aprovação da
resolução, pois nos estados em que a tilápia foi liberada tem problemas como a
falta de água, temos que complementar os nossos estudos para que
mantenhamos a qualidade da água e a quantidade da água, temos que
trabalhar todas as esferas para manter o estado economicamente ativo.
Leonardo Cintra (SEMARH) com a palavra complementou a fala do Marcos
informando que no estado existe o monitoramento dos recursos hídricos por
parte da SEMARH por meio de uma diretoria que cuida justamente disso. Cris
(SEMARH) informa que nos documentos que foram enviados para todos
constam todos os documentos que foram aprovados tanto pelo IBAMA, PGE,
Secretaria Especial da Pesca, NATURATINS onde os mesmos se mostraram
favoráveis a liberação, portanto estamos resguardados juridicamente. Foi
votada a aprovação da Resolução nº 88/2018 do COEMA onde foi aprovada.
Leonardo Cintra (SEMARH) com a palavra, está o Tocantins através da
SEMARH construindo mais de 3.000 barraginhas na região sudeste foi
construído o ano passado e agora na Região Sul se não me engano 3.200
barraginhas que estão sendo construído pelo recurso do fundo de recursos
hídricos da SEMARH e essas barragens tem como intuito principal alimentação
dos lençóis freáticos, conseguiram ter uma produtividade satisfatória com a
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criação das barragens e agora em especial com a liberação da tilápia,
relembrando que a tilápia era liberada para criação em tanques escavados.
Dando continuidade reforça que o estado do Tocantins saiu de um patamar de
arranque de início para o sétimo lugar, com o protocolo do fogo e passando a
conscientização do MIF, quero informá-los também que todo o CAR hoje é
prioridade eu estamos com quase 80.000 cadastramentos feitos das unidades
rurais em todo estado do Tocantins, fizemos uma parceria com o INCRA para
mais de 4.500 propriedades fazerem o CAR de forma gratuita de quatro
modúlos, e 87% foram feitos já, estamos finalizando esse CAR das pequenas
propriedades rurais do Estado Tocantins. Além do mais com a modernização
licenciamento ambiental e a simplificação, tendo em vista que nosso maior
objetivo é a desburocratização e alcançar patamares maiores para nosso
estado. Jamila (SEMARH) com a palavra ressalta que gostaria de fazer
algumas considerações sobre os trabalhos que vem sendo realizados, a
revisão da Resolução COEMA nº 40 que é avaliação qualitativa do ICMS
Ecológico, estamos trabalhando com ela há uns quatorze meses a comissão
especial ainda não finalizou os estudos, pois estamos aguardando a resposta
de uma parceria que temos com a Universidade Federal do Tocantins Campus
de Gurupi o CeMAF na questão da avaliação quantitativa da fórmula do cálculo
do Critério de Controle e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, nós
fizemos uma solicitação que está sendo encaminhada para a Casa Civil
conversamos com presidente da ATM porque não vamos ter condições de
implementar no ano de 2019 a Revisão, como a Lei nº 3.348/2018 instituiu,
será necessário mais tempo, inclusive a plataforma eletrônica que vai receber
os dados dos municípios que vão responder o questionário no sistema, eles
vão fazer o upload da documentação comprobatória quanto os quantitativos. O
contrato está paralisado em função de algumas liberações dos pagamentos,
temos que capacitar ainda os municípios no sistema, no novo questionário
qualitativo, então a expectativa é que no próximo ano possamos trazer essa
pauta da revisão da resolução. A criação do licenciamento dentro das APAS, já
foi feita a primeira reunião com a Câmara Técnica de Unidade de Conservação
agora vai para Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos então deve retornar a
plenária na próxima reunião do próximo ano, portanto a revisão da resolução nº
73 iremos ter a primeira reunião amanhã, portanto é a descentralização do
licenciamento como um todo que o NATURATINS pediu atualização que vocês
autorizaram na reunião de junho desse ano, dando continuidade gostaria de
lembrar aos senhores que esse ano teve um grande avanço no serviço da
assessoria, conseguimos fazer todas as convocações para vocês a partir de
Junho online, estamos fazendo tudo em forma de processo, ressaltou que
gostaria os membros criassem o hábito de consultar a página, todas essas
resoluções que vão sair hoje serão publicadas, as portarias quando faz à
nomeação de vocês, qualquer contribuição pode enviar no e-mail, agradeço a
SEPLAN e SEFAZ pelo sistema, toda vez que eu abro esse sistema eu
agradeço o Gabriel que desenvolveu dentro da SEPLAN e facilita muito porque
temos que controlar a frequência de vocês, cadastrar reunião e etc. Esse
sistema atendeu nossas necessidades de forma espetacular. Agradeceu o
empenho de todos os membros das câmaras técnicas e conselhos. Eduardo
(ATM) com a palavra ressalta que na ultima quarta-feira reunião do CONAMA
foram premiados os municípios por gestão ambiental, ressaltando que três
municípios do nosso estado foram premiados são eles Porto Nacional,
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Araguaína e Palmeirópolis, então tomara que aumente a quantidade de
municípios tocantinenses que trabalhem com excelência na gestão ambiental e
ganhem essa premiação. Leonardo Cintra (SEMARH) agradeceu o empenho
de todos para este ano que se encerra e enfatizou que espera que para o
próximo ano possam obter mais sucesso nos quesitos ambientais e assim o
estado possa desenvolver economicamente. Assim terminou, assinam os
presentes.

Renato Jayme da Silva

Aguardando indicação
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Sebastião Albuquerque Cordeiro

Associação Tocantinense de
Municípios - ATM

Ângelo Marzola Júnior

Secretariado Desenvolvimento
da Agricultura e Pecuária SEAGRO

César Hanna Halum

Secretaria da Educação,
Juventude e Esportes -SEDUC

Patrícia da Silva Freitas

Secretaria da Infraestrutura e
Serviços Públicos - SEINF
Secretaria de Estado da Saúde SES

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Polícia Militar do Estado do
Tocantins – PM/TO

Assinatura

Aguardando indicação

Manoel Ribeiro de Souza Junior

Eduardo Benvindo da Cunha

Thiago FontolanTardivo

Eliene Gomes dos Santos
Antonio Cleyton Cavalcante
Almeida
Ademi Júnior Filho
Murilo Ribeiro Brito
Leonardo Alves Dinis Gomes
Mayko Antônio Tenório César
Rodrigo Sabino Teixeira Borges
Cap. Cleuter Sillas Pereira Gomes
Cap. Messias Rogério Araújo
Albernaz

Procuradoria Geral do Estado PGE

Ana Flávia Ferreira Cavalcante

Ministério Público Estadual MPE

Francisco José Pinheiro Brandes
Júnior
Vilmar Ferreira de Oliveira

Sulamita Barbosa Carlos Polizel
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Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA

Aguardando indicação

Comunidade Científica
/IFTO/EMBRAPA

Dener Alves de Souza - IFTO

Comunidade Indígena

Sandoval Santos Queiroz

Giovanni Vitti Moro - EMBRAPA
Srewe da Mata de Brito
Clebenilson Pereira Salgado

Concessionária de
Abastecimento de Água – BRK
Ambiental

Antônio Rodrigues da Silva Neto

Federação da Agricultura do
Estado do Tocantins - FAET

José Carlos Senhorini

Jéssica Lopes Cuevas

Carlos Ribeiro Soares

Federação dos Trabalhadores na Maria Guanamar Soares de Sousa
Agricultura do Estado do
Mariane Xavier dos Santos
Tocantins - FETAET
Federação das Indústrias do
Estado do Tocantins - FIETO

Carlos Wagno Maciel Milhomem

Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Estado do Tocantins - CREA

Rodrigo Martins Ribeiro

Agência do Desenvolvimento do
Turismo, Cultura e Economia
Criativa - ADETUC

Maria Antônia Valadares de Souza

Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do
Estado do Tocantins - FACIET

Fabiano Roberto Matos do Vale
Filho
Marcella Gonçalves do Vale

Organização Não
Governamental – ONG/
AMEAMA/IE

Hélber Franco de Oliveira

Secretaria de Estado da
Indústria, Comércio e Serviços SIC

José Roberto Fernandes

Geraldo Moura de Oliveira Júnior

Graziela Macedo Cortez

Divaldo José da Costa Resende - IE
Geanny Carlos de Almeida
Pinheiro
Marcondes Martins de Oliveira

Instituições Ausentes
Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
Comunidade Indígena
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins - FACIET
Concessionária de Serviço Público de Abastecimento de Água Ministério Público Estadual – BRK
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins - CREA
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Tocantins FETAET
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