ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO
14 de setembro de 2018, Gurupi - TO

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito o
Presidente do CBHRF Jair da Costa Oliveira Filho deu início à Reunião Ordinária
no bloco 3P da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Gurupi, às nove
horas e cinquenta minutos, onde houve as boas vindas aos presentes após a
verificação do quórum.
O senhor Enio Nogueira Becker, representante da Associação Comunitária
dos amigos da Lagoa, junto com o senhor João Carlos Farencena, da Secretaria
de Planejamento e Orçamento, perguntaram a respeito do número de vagas do
Comitê, bem como a disposição destas entre a sociedade civil, o poder público e os
usuários, visto que há uma vaga em aberto para os usuários.
Fez-se uma votação para que esta vaga fosse destinada à Associação dos
Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins – APROEST e foi aprovada com
unanimidade entre os presentes.
O senhor Odilon Andrade Filho, da Associação da Região das Sete Lagoas,
perguntou sobre a renúncia do então Vice Presidente, Euvaldo Leandro Pinheiro,
e o presidente do Comitê explicou os motivos que o levou a sair, falou também sobre
o funcionamento do Comitê e da importância que o novo Vice continue
representando o município de Formoso do Araguaia. O Presidente Jair da Costa
Oliveira Filho falou ainda que deseja fazer esta escolha e ter o apoio da Plenária,
mas que qualquer membro pode se candidatar a vaga caso tenha interesse.
Em seguida, o presidente leu a ata da última reunião, que ocorreu no dia
quinze de julho em Formoso do Araguaia-TO e comentou sobre a verba existente do
PROCOMITÊ para a elaboração de um vídeo contanto a história do Comitê e de um
curso sobre Pagamento por Serviços Ambientais. Falou ainda sobre o Encontro
Regional “O Brasil que cuida de suas águas: construindo as bases para o Programa
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Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas – Arco das Nascentes / Bioma
Cerrado” que ocorreu em Brasília entre os dias quatro e cinco de setembro, onde
teve a oportunidade de palestrar sobre as dificuldades enfrentadas pelo Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Fromoso.
O Presidente Jair da Costa Oliveira Filho leu ainda a moção aprovada com
unanimidade durante o XX Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas –
ENCOB – que foi sediado em Florianópolis entre os dias vinte a vinte e quatro de
agosto, para o conhecimento dos membros em relação ao que foi decidido.
Seguindo a pauta da ata, o presidente deu início à discussão sobre a
implementação da cobrança do uso da água e disse que esta cobrança já está
aprovada, bem como quais valores serão cobrados, que falta apenas decidir de que
maneira ela será efetuada e quando a cobrança terá início. O Presidente sugeriu que
a cobrança, ao invés de ser um valor pré determinado para todos os usuários, seja
baseada pelo consumo da água.
O senhor João Carlos Farencena, como membro do Conselho Estadual dos
Recursos Hídricos, explanou as dificuldades existentes e os problemas com o
governo que precisam ser enfrentados. E sugeriu a criação de distritos de irrigação,
onde a Assembleia de cada distrito deve se responsabilizar com a cobrança e então
repassar um valor para o Comitê.
O senhor Enio Nogueira Becker falou sobre os problemas encontrados com
as bombas instaladas pelo Instituto de Atenção às Cidades – IAC, onde nem todas
estão funcionando corretamente, e ainda há algumas que estão desligadas.
Comentou ainda sobre a deficiência hídrica no município de Lagoa da Confusão-TO,
em que os próprios produtores realizaram um rodízio com barragens e que a
cobrança do uso da água deveria ser subtraída dos valores já pagos por alguns
usuários para as Associações que fazem parte.
Dando continuidade à pauta, o senhor Odilon Andrade Filho adentrou no
assunto da criação da Câmara Técnica da Agricultura Familiar, onde tal Câmara
analisará as demandas existentes e as repassará ao Comitê. Foi realizado uma
votação para decidir quais seriam os membros e ficou decidido por: Vilmar Silva,
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Gilmar Mendes da Silva e Jucilene Almeida Dias dos Santos Sousa
representando o município de Formoso do Araguaia-TO; Ana Maria Lopes de
Sousa Mendes representando o município de Dueré-TO; Odilon Andrade Filho
representando o município de Lagoa da Confusão; Benedita Crispim das Chagas
Paz representando o município de Dueré-TO e Katiani Alves Bezerra
representando o município de Gurupi-TO. O representante desta Câmara Técnica
será decidido entre os próprios membros.
Para finalizar, o presidente comunicou a todos os presentes que o estado do
Tocantins irá sediar o XXII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas,
em 2022; e que o XXI ENCOB será sediado em Foz do Iguaçu. Em seguida deu-se
por encerrada esta Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Formoso – CBHRF às doze horas e trinta e quatro minutos aos catorze dias do mês
de setembro do ano de 2018. Segue anexa lista de presença.
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