ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE POSSE DOS MEMBROS, ELEIÇÃO DA DIRETORIA DEFINITIVA E
1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MANUEL ALVES.
Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, foi realizada na Câmara
Municipal de Natividade – TO, Assembléia Geral com representantes dos três segmentos
atuantes na Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, com o intuito de dar posse aos eleitos em
assembléias setoriais e eleger a diretoria definitiva para atuar neste Comitê. A abertura da
Assembléia geral iniciada com a diretora de controle e Uso dos Recursos Hídricos do
Naturatins, Srª Maria Gorett Rodrigues Braga convidando para a composição da mesa o Senhor
Mario de Sena Filho, presidente interino do comitê, o Senhor Joaquim Rodrigues Ferreira,
Prefeito municipal, o Senhor Aldo Araújo de Azevedo, Secretario Executivo do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos representando neste ato o Presidente do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH, Divaldo Rezende e o presidente da câmara municipal, o vereador
Felisberto Machado. Posteriormente foi apresentado um vídeo com a fala do Presidente do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH o Senhor Divaldo Rezende, onde agradeceu a
todos e falou da importância dos Comitês de Bacias. Em seguida o Secretário Executivo do
CERH Aldo Araújo de Azevedo agradeceu a participação de todos que contribuíram para a
criação desse comitê, lembrando da importância dos três segmentos sendo eles: poder
público, sociedade civil e usuário de água. Falou também da importância do comitê para os
futuros trabalhos que deverão ser realizados em virtude da escassez de água nessa região. O
senhor Mário de Sena Filho falou da satisfação de estar presente desde o início nos trabalhos
que foram realizados para a criação deste comitê agradeceu toda equipe do Estado que
contribuíram nesse processo. A senhora Maria Gorett Rodrigues Braga falou em nome do
senhor Alexandre Tadeu presidente do Naturatins da consolidação do poder público com os
comitês. Falou também o senhor Felisberto Machado presidente da Câmara municipal dando
as boas vindas a todos presentes e deixando a câmara à disposição para apoio junto ao comitê.
O prefeito municipal de Natividade o senhor Joaquim Rodrigues Ferreira, manifestou seu apoio
ao senhor Mario de Sena Filho, garantiu a disponibilidade de uma sala para o funcionamento
do comitê. Em seguida foi realizada a entrega do termo de posse a cada um dos membros
eleitos nas assembléias setoriais que aconteceram em datas anteriores a este evento,
conforme lista em anexo. Dando segmento à assembléia, a Diretora de Apoio a Gestão de
Recursos Hídricos da SEMADES, Ana Angélica da Silva Pereira, iniciou a revisão do Regimento
Interno com os membros do Comitê para aprovação, definindo que a sede do Comitê será no
município de Natividade – TO ganho por unanimidade em votação pelos membros do Comitê;
a diretoria do comitê será constituída por: um presidente, um vice-presidente, primeiro e
segundo secretários, escolhidos dentre os membros titulares, por maioria absoluta dos votos,
com mandato de dois anos 2012/2014, permitido recondução por mais um mandato. O voto
aberto foi ganho por unanimidade pela plenária para a realização da eleição da diretoria do
comitê. Formada uma chapa única, a eleição foi aprovada em plenária com 10 votos, como

Presidente a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos mini e pequenos Produtores da
Região do Rio Salobro (Mario de Sena Filho) representando o segmento usuário de água, Vicepresidente a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Tocantins (Edivan Pereira Nepomoceno
de Sousa) do segmento Poder Publico, Primeiro Secretário a Fundação de Ensino Superior do
Sudeste Tocantinense – FESTO (Odair José Moura de Araújo) do segmento Sociedade Civil e
Segundo Secretário a Associação Comunitária de Desenvolvimento de Rio da Conceição
(Antonio Salustiano da Silva) do segmento Sociedade Civil.O Senhor Aldo Araújo de Azevedo,
Secretario Executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos deu posse a diretoria
definitiva eleita nessa Assembléia Geral. O prefeito no município de Natividade, senhor
Joaquim Rodrigues Ferreira falou sobre os grandes projetos de desenvolvimento para a região
e da importância do comitê neste processo. Foi dada a palavra ao Presidente eleito Mario de
Sena Filho, onde agradeceu a todos pela confiança em presidir o comitê, demonstrando total
interesse e disponibilidade em contribuir com as atividades do comitê. Sabendo da grande
importância de trabalhar em parceria com os três segmentos que compõem esse processo,
não medirá esforços para fazer execução de trabalhos na preservação dos recursos hídricos.
Foi entregue pela SEMADES um CD contendo o Relatório Síntese do Plano da Bacia Hidrografia
do Rio Manuel Alves e a Proposta de Regimento Interno do comitê para ser analisado pelos
membros na primeira reunião extraordinária dia 06 de junho de 2012 no município de
Natividade, às 8:30 horas, na Câmara Municipal de Natividade, para finalização dos trabalhos.
Em seguida foi dado segmento à revisão do regimento interno com os membros do comitê,
sendo posteriormente aprovado com algumas alterações (Regimento Interno aprovado em
anexo). Entretanto a reunião marcada para o dia 06 de junho será apenas para aprovação do
Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves. Estando de acordo, firmamos a presente ata.

Natividade – TO, 18 de Maio de 2012.

