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rEsoLVE:

Art. 1º Instituir o Grupo de trabalho, em caráter consultivo, para 
discutir assuntos relacionados à conservação e proteção da espécie pato-
mergulhão (Mergus octosetaceus) na região do jalapão, no que tange 
a instrumentos normativos, autorizações, licenças e desenvolvimento de 
atividades tanto de uso público quanto privado, que façam uso do rio 
novo, e que apresentem algum grau de ameaça à espécie e a seu habitat.

Art. 2º o Grupo de trabalho será composto pelos membros 
abaixo relacionados, sendo um titular e um suplente, representantes de 
setores da sociedade, de órgãos públicos, universidades e interessados.

I. Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns
Marcelo de oliveira Barbosa (titular)
Aline Vilarinho rocha Aires Melo (suplente)

II. secretaria de Meio Ambiente e recursos hídricos
dallyla taís Assunção Milhomen ferreira (titular)
cristiane Peres da silva (suplente)

III. centro nacional de Pesquisa para a conservação de Aves 
silvestres - cEMAVE (IcMBio)

rita de cássia surrage de Medeiros (titular)
renata Membribes rossato (suplente)

IV. MPf - Procuradoria da república no tocantins
Álvaro Lotufo Manzano (titular)
Vinícius Mesquita rincon (suplente)

V. secretaria do desenvolvimento Econômico, ciência, 
tecnologia, turismo e cultura

Mayana Miranda Bezerra (titular)
Maria Edilene de oliveira fonseca (suplente)

VI. nova Ventura Expedições
rafael Moraes cavalcante (titular)
Alan Moraes de Paula (suplente)

VII. Korubo safari
Luciano rodrigues cohen (titular)
Manoel ribamar oliveira (suplente)

VIII. Prefeitura Municipal de Mateiros
Ana cláudia Pereira Batista (titular)
joão Miranda de sousa (suplente)

IX. Associação de condutores do jalapão - AjAcA
cassiana solange Moreira (titular)
rejane ferreira nunes (suplente)

X. universidade federal do tocantins - uft
renato torres Pinheiro (titular)

XI. fundação universidade do tocantins - unItIns
thiago nilton Pereira (titular)
Marcus Vinícius Moreira Barbosa (suplente)

XII. Instituto Iecos do cerrado (IEcos Brasil)
Marissônia Lopes de Almeida (titular)
Erick da silva santos (suplente)

Art. 3º o Grupo de trabalho intitulado Gt Pato-Mergulhão será 
presidido pelo membro indicado como representante titular do Instituto 
natureza do tocantins - nAturAtIns.

Art. 4º A participação do Grupo de trabalho - Gt Pato-Mergulhão 
não ensejará qualquer tipo de remuneração e será considerado serviço 
de relevante interesse público.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA/NATuRATINS Nº 185/2016, DE 09 DE juNhO DE 2016.

Institui a composição do conselho deliberativo da APA 
Lago de Palmas para o biênio 2016/2017.

o PrEsIdEntE do InstItuto nAturEZA do tocAntIns 
- nAturAtIns, no uso de suas atribuições, conforme Ato nº 94-nM, 
publicado no Diário Oficial nº 4548, de 27 de janeiro de 2016, consoante 
com o disposto no artigo 42, §1º, incisos II e IV, da constituição Estadual, 
de conformidade com o disposto no art. 29 da Lei federal nº 9.985/2000; 
no decreto federal nº 4.340, de 22/08/2002; Lei nº 1.098, de 20 de outubro 
de 1999 c/c o art. 47, §1º e 2º da Lei nº 1.560, de 05/04/2005.

consIdErAndo a predisposição institucional em assegurar 
o caráter participativo para contribuir e apoiar os trabalhos de gestão e 
consolidação da APA Lago de Palmas;

consIdErAndo que o processo de indicação dos membros 
do conselho observou as disposições legais, contando com a participação 
de representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 
e da população residente, na ultima reunião do conselho gestor realizada 
em primeiro de maio de dois mil e dezesseis;

consIdErAndo a necessidade de substituir representantes 
do conselho deliberativo da APA Lago de Palmas;

rEsoLVE:

Art. 1º designar para compor o conselho deliberativo da APA 
Lago de Palmas, biênio 2016/2017:

PodEr PÚBLIco

a) Abel cardoso de Andrade, representante do Instituto natureza 
do tocantins nAturAtIns, Presidente do conselho;

b) fernando Aires dos santos, titular, e Ivan conceição Pires, 
suplente, representantes da câmara Municipal de Porto nacional;

c) Marcélio Bezerra Maya, titular, e Aurenicy de sousa Monteiro, 
suplente, representantes da Prefeitura Municipal de Porto nacional;

d) dallyla tais Assunção M. ferreira, titular, e cristiane Peres 
da silva, suplente, representantes da secretaria do Meio Ambiente e 
recursos hídricos do tocantins;

e) Vag-Lan Gomes Borges, titular, e Breno Barbosa Villas Boas, 
suplente, representantes da secretaria da Agricultura, da Pecuária e do 
desenvolvimento Agrário do tocantins.

socIEdAdE cIVIL

a) francisco tadeu sant’Anna jardim, titular, e Zacarias 
Azevedo junior, suplente, representantes da API - Associação dos 
Proprietários de Imóveis/setor Luzimangues;

b) Benedito tolentino rodrigues, titular, e Ireno Pereira 
dos santos, suplente, representantes da Associação dos Pequenos 
Produtores da APA Lago de Palmas;

c) rogério Pacheco tonaco, titular, e josé daniel da silva, 
suplente, representantes da AdhoMAnGuEs - Associação de homes 
e Mulheres de negócios da região de Luzimangues;

d) Paulo de társio Pereira Bandeira, titular, e Antonio rodrigues 
da silva neto, suplente, representantes da sAnEAtIns/odebrecht 
Ambiental;

e) joel Parizi nunes, titular, e Elaine christina f. Gomes oliveira, 
suplente, representantes da InVEstIco.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA NATuRATINS Nº 187, DE 14 DE juNhO DE 2016.

o PrEsIdEntE do InstItuto nAturEZA do tocAntIns 
- nAturAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do ato nº 94-NM publicado no Diário Oficial nº 4.548, de 27 de Janeiro 
de 2016, e consoante o disposto no art. 86, da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE;

susPEndEr a fruição das férias legais da servidora AIdA MArIA 
BonfIM LEItE, matrícula nº 1078500, Assistente Administrativo referente 
ao período aquisitivo 2014/2015, antes prevista para 01/06/2016 a 
30/06/2016, 30 (trinta) dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 
data oportuna.


