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ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHSAST DO ANO DE 2020
Aos dezenove dias do mês de Junho de dois mil e vinte, às 14:33 hs, reuniram-se via
plataforma meet (ambiente virtual) os membros do comitê da bacia hidrográfica dos rios
Santo Antônio e Santa Tereza (CBHRSAST), conforme assinaturas na lista de presença
que passa a ser parte integrante desta ata, para a 1ª reunião ordinária do CBHSAST, tendo
como presidente Asafe Santa Bárbara Gomes e secretária executiva Maria Cristina Bueno
Coelho presentes. A pauta foi lida e aprovada por unanimidade. Ponto 1. Verificação do
quórum: Após contagem as 14 hs e 33 min verificou-se que estão presentes na reunião 8
(UFT, IF-TO, SEMARH, TETO, BRK, PREFEITURA GURUPI, PEIXE, JAÚ) membros
efetivos do CBHSAST. Ponto 2. Informes Gerais: A presidente falou da reunião do CERH
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos) onde foram escolhidos os membros para
participar das comissões, sendo que o CBHSAST ficou na comissão de assuntos jurídicos
e como suplente na comissão de outorga. Foi explicado o funcionamento destas comissões
e colocado a disposição dos membros para quem delas quizesse fazer parte. Desta forma
ficaram Asafa na comissão de assuntos jurídicos e Ademil na comissão de outorga.
Também nesta reunião tomaram posse os três membros representantes dos comitês no
CERH. Ficou esclarecido também que os recursos para os comitês estão na dependência
da contratação da agência gestora, mas que para quaisquer necessidade do comitê
(diárias, passagens) Gorete falou que pode fazer uso do recurso do pró-comitê e do pró
gestão desde que devidamente justitificado.Também ficou decido que será enviado uma
carta aos órgão titulares ausentes em mais de três reuniões seguidas para que tomem um
posicionamento. O XXII ENCOB foi adiado para o primeiro semestre de 2021. Maira Luiza
vai inscrever a ações do município no prêmio ANA 2020. Ponto 3. Leitura e aprovação da
ata da última reunião: A secretária executiva do comitê fez a leitura da ata da última
reunião que foi no dia 6 de Dezembro de 2019.Após considerações a mesma foi aprovada
por unanimidade. Ponto 4. Situação do comitê perante a pandemia da Covid 19
(Reuniões, participação em eventos, planejamento das ações do comitê): Perante
esta pandemia todas as ações presenciais do comitê estão suspensas. Maria Luiza e Jeová
colocaram que as ações nos municípios estão reduzidas e quando foram feitas sempre
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dentro das normas de segurança de acordo com a OMS. Foi exposta da necessidade da
realização de um encontro dos municípios pertencentes ao CBHSAST. Ficou decidido que
será feito no mês de Agosto o evento com o nome ENCONTRO REGIONAL DOS
MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CBHSAST de forma on line, com a temática # FALA
MUNICÍPIO, onde cada município vai expor as experiências exitosas e as dificuldades em
relação a gestão de recursos hídricos onde no final sairemos um uma agenda de trabalho
permanente do comitê. As datas serão disponibilizadas depois. Ponto 5: Criação de
câmaras Técnicas e grupos de trabalho: Expondo a necessidade destas para o comitê
foram criadas as seguintes câmaras técnicas (de caráter consultivo, constituídas para
assessorar o CBHSAST). Assuntos Jurídicos (prefeitura de Gurupi e IF-TO), águas
subterrâneas (BRK e semarh), cobrança de recursos (UFT e UNIRG), Educação ambiental,
proteção e planejamento (prefeitura de Peixe, Jaú E TETO). Os entes farão todos os
processos necessários ao funcionamento das mesmas. Ponto 6: Considerações finais e
Assuntos Gerais: Todos os membros fizeram suas considerações no sentido de expor as
ações diante desta situação. Sem nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião e
para constar, eu, Dra Maria Cristina Bueno Coelho, Secretária-Geral do CBHSAST lavrei a
presente ata acompanhada da presidente que, depois de lida e apreciada pelos senhores
membros do CBHSAST, será assinada por mim e pela presidente.
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