ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHSAST
Gurupi, 6 de Dezembro de 2019

Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e dezenove, às 14:30 hs,
reuniram-se na sala de reuniões Angelim Pedra, no Centro de Monitoramento
Ambiental e Manejo do Fogo (CEMAF), 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 4ª 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.
Item 1. Verificação do quórum: Após contagem as 14 hs e 36 min verificouse que estão presentes na reunião 8 membros efetivos do CBHSAST. Item 2
Leitura da ata da última reunião: Esta não foi feita pois a ata anterior não foi
mandada anteriormente com tempo hábil de leitura pelos membros. Será feito na
primeira reunião do ano que vem. Item 3.Encaminhamentos quanto à situação
do apoio Financeiro ao CBHSAST: Os comitês ainda estão sem recursos
financeiros para trabalharem. Principalmente o nosso que não tem nem os
recursos do pro-comitê. Foi explicado a indicação de agência gestora CI-Lago para
administrar os comitês de bacias do Estado do Tocantins e foi colocado em
votação a indicação da mesma. Foi aprovado por unanimidade a indicação da
agência. Item 4 Prestação de contas da diretora: Foi passado um vídeo com
memorial fotográfico de todas as ações do CBHSAST na gestão atual bem como
prestação de contas dos recursos usados nos anos de 2018-2019. Item 5
Exclusão de Membros: Foi lido os membros que não vem com frequência (de
acordo com o artigo no 20 do regimento interno) nas reuniões e discutido uma
forma de atuação do comitê. O Caminhamento será comunicar via ofício
notificação as entidades para que se posicionem com um prazo de 30 dias para
posterior procedimentos sob pena de exclusão. Item 6. Calendário 2020:primeria
reunião na semana da água em Março em Palmas; 19 de junho segunda reunião;
18 de Setembro terceira reunião ;4 de Dezembro quarta reunião. Item 7.Assuntos
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Gerais: Asafe deu informações gerais sobre solicitação de recurso para a
elaboração do plano da bacia hidrográfica dos rios Santo Antônio e Santa Tereza.
No primeiro semestre de 2020 a mesa diretiva irá em todos os municípios
pertencentes a bacia como forma de conhecimento das realidades e fortalecimento
do comitê. Como sugestão um workshop regional de todos os municípios que
compõe CBHSAST no primeiro semestre do ano . 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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