ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MANUEL ALVES.
Ao décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, a
diretoria do comitê da bacia hidrográfica do rio Manuel Alves, no uso de suas
atribuições, realizou na Câmara Municipal na Cidade de Natividade, reunião
com os membros do comitê para apresentação da pauta e aprovação da ata
anterior. Após a leitura e aprovação da mesma por unanimidade pelos
membros do comitê o Presidente do comitê, Mario de Sena Filho, deu início
aos trabalhos, agradecendo a presença de todos e ressaltou sobre as
dificuldades que todos os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do
Tocantins apresentaram durante o ano de dois mil e dezenove, muito em
função do bloqueio e não renovação com a empresa Ecológica, a qual fazia
gerenciamento dos recursos do fundo para os comitês e informou sobre a
necessidade desse recurso ser disponibilizado para os comitês principalmente
em forma de estrutura imobiliária e mobiliaria. O presidente levantou a
possibilidade de a gestão dos recursos para os comitês serem feitas através do
consorcio entre os municípios que fazem parte da bacia, mas para isso teria
que haver um consentimento entre os prefeitos e observar os aspectos legais.
Ainda fazendo uso da palavra, chamou atenção para a necessidade da
implantação da cobrança pelo uso da água dentro do comitê de bacia do Rio
Manuel Alves, no entanto torna-se fundamental a realização do estudo de
impacto e viabilidade dentro da bacia, além de ser exaustivamente discutido
entre os entes que fazem parte do comitê. Ainda fazendo o uso da palavra
ressaltou sobre a possibilidade da realização de uma parceria entre a BRK,
Prefeitura Municipal de Natividade e Colégio Agropecuário de Natividade para
revitalização da nascente do córrego praia e chamou atenção para que este
tipo de ação estenda-se para outros municípios, principalmente pelo fato de
que a participação dos municípios ao fundo de compensação hídrica que irão
receber para o próximo ano atentar para algumas metas e uma delas remete a
revitalização de nascentes e que todas essas ações deveram ter o aval do
comitê. O presidente aproveitou a oportunidade para informar sobre a
participação de novos membros participantes no comitê, a Senhora Josiniana
Nunes da Silva representante do Colégio Agropecuário de Natividade e a
Senhora Jocirene Coelho Maranhão de Morais representante da ASSEGTUR –
Associação de Turismo e produção Associada da Região de Serras Gerais do
Tocantins. O presidente abriu palavra a plenária principalmente para os
membros do Comitê que participaram do Encob. O Senhor Milton fazendo uso
da palavra ressaltou a importância pessoal e profissional em participar deste
evento, principalmente sobre a área de segurança de barragens e ressaltou a
importância da participação de promotores e juízes que expressaram seu apoio
a todos os comitês do Brasil. O Prefeito do Município de Porto Alegre do
Tocantins Renan Nunes Cerqueira, agradeceu pela oportunidade em participar

deste evento impar que remete os membros uma imersão de conhecimento, e
que no seu caso pode aprender muito a sustentabilidade pública e que muitas
dessas informações serão colocadas em prática dentro do seu município. A
senhora Elisangela Sacramento informou que teve a oportunidade de obter
conhecimentos sobre as áreas de resíduos sólidos e impactos ambientais em
função de desastres ambientais e ressaltou que este Encob foi diferenciado em
função da organização de novos temas de palestras e que foram bem aceitas
por todos os participantes. A Prefeita do Município de Natividade Sra. Martinha
Rodrigues, disse que foi uma realização pessoal participar deste evento
principalmente pelo fato de que muitas informações obtidas terem a real
possibilidade de ser empregada dentro da realidade dos municípios
tocantinenses, tais como o reaproveitamento de lixos eletrônicos pelas próprias
industrias geradoras. A senhora Maria Gorete Cordeiro falou que o Encob é um
evento enriquecedor para os Membros do Comitê e que estes tem a
possibilidade de reconhecerem como o Estado do Tocantins está bem
avançado quanto a gestão dos recursos hídricos e que está entre os três mais
evoluídos e que atingiram todas as metas estabelecidas pelo pró-comitê,
informou da possibilidade de reativar os projetos de revitalização nascente e
conclamou os membros do comitê a participarem mais das ações, exigirem
mais dos órgãos públicos que atuam diretamente sobre a gestão dos recursos
hídricos. Ainda fazendo uso da palavra a Prefeita Martinha cobrou mais
empenho da BRK para ajudar na revitalização das nascentes do córrego praia
e falou sobre a obra que foi realizada, em gestões anteriores, neste mesmo
córrego e que vem possibilitando alterações na sua vazão em função do
acumulo excessivo de matéria orgânica que entopem o canal por onde a água
represada deveria ser escoada. O sr. Orlei Junior, representante da BRK
fazendo uso da palavra falou da preocupação da empresa com o córrego praia
e que vem fazendo alguns estudos para realizar o diagnóstico e delinear
futuras tomadas de decisões seja na área de revitalização e outras. A senhora
Jocirene Coelho representante da ASSEGTUR ressaltou que a associação
representa 09 municípios da região Sudeste e tem o propósito de ajudar
setores público e privado que envolve o turismo na região e sabe a importância
dos recursos hídricos e sua conservação para a estrutura de turismo ecológico
paisagístico que é trabalhado na grande maioria dos municípios da região
Sudeste do Tocantins. A senhora Josiniana Nunes, Diretora do Colégio
Agropecuário de Natividade agradeceu a oportunidade de participar da reunião
e informou que vem fazendo alguns levantamentos nas áreas do colégio que
recebe o córrego praia e que é de interesse da instituição realizar a
revitalização destas áreas e que a instituição está de portas abertas para
formar parcerias com o Comitê como para todos os municípios vizinhos. O
presidente retomando o uso da palavra informou o desejo em revitalizar a
estrutura do viveiro do Colégio Agrícola através de projetos, com a finalidade
de se tornar um grande polo de produção de mudas árvores nativas as quais
poderão ser usadas em recuperação de nascentes e matas ciliares. Ainda
sobre a cobrança pelo uso da água na Bacia do Comitê ressaltou que uma

forma de capitanear recursos seria através desta taxa, a qual seria destinada
para custear ações desenvolvidas pelo comitê. A senhora Gorete Cordeiro
informou que a SEMARH apresentou alguns estudos em outras bacias quanto
valores de taxas e que estes mostraram que os valores a serem cobrados são
baixos, mas ressaltou que seria preciso aplicar este mesmo estudo dentro da
Bacia do Rio Manuel Alves. O Sr. Orlei representante da BRK ressaltou a
importância de se fazer este estudo para as taxas de cobrança e manifestou
está de acordo com a implantação da taxa. Os membros do comitê decidiram
para implementação dos estudos para cobrança pelo uso da água na Bacia do
Rio Manuel Alves. Ficou decidido as próximas reuniões para as seguintes
datas; 06/03/2020 no Município de Porto Alegre do Tocantins; 09/06/2020 no
Município de Conceição do Tocantins; 03/09/2020 no Município de Natividade e
05/11/2020 Município a ser decidido. Sendo assim deu-se por encerrada a
reunião. Por ser verdade firmamos à presente ata como segue a lista de
presença.
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