COMITÊ DE

BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO MANUEL ALVES

ATA DA 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHRMA REALIZADA 05/12/2018
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito (05/12/2018), a diretoria do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, no uso de suas atribuições, realizou
no Colégio Agropecuário de Natividade TO, reunião com os membros do comitê e
convidados. Após leitura e aprovação da anterior, o Presidente do comitê Mario de Sena
filho, deu inicio aos trabalhos, agradecendo a presença de todos. Ressalta sobre a
importância do documentário feito do Rio Manuel Alves que destaca o potencial hídrico
da bacia, a economia, cultura, forma de lazer e estado de conservação, o qual foi premiado
com Mérito Ambiental 2018, mais ainda falta outro documentário sobre o rio no período
de estiagem, continuando o presidente ressalta alguns pontos positivos ENCOB/2018
que realizou em Florianópolis SC, principalmente sobre a atuação do CBHRMA,
parabeniza e agradece aos membros pelos trabalhos prestados em prol da gestão do
recursos hídricos na bacia, que 2020 o Tocantins sediará o próximo ENCOB, nesse
sentido é necessário unir forçar para promover um evento nessa magnitude. Quando ao
planejamento para 2019 ainda não foi definido, com relação a parceria do Estado com o
Instituto Ecológica, para dar suporte aos comitês foi interrompido e estamos aguardando
possível andamento da liberação dos recursos para o ano de 2019 por parte do Estado, no
momento não podemos contar com esse dinheiro, temos apenas os recursos do
PROCOMITÊS, e que é bem pouco para atender as ações do comitê. O presidente declara
encerrada a reunião ordinária do CBHRMA e no mesmo ato convoca para a próxima
reunião no inicio de 2019 sem data marcada. Não havendo mais nada para o momento,
Eu Terenilza Amorim, que a secretariei a presente ATA,e segue as assinaturas conforme
a lista de presença.

