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1

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

2

DO PIRAPÓ, PARANAPANEMA 3 e PARANAPANEMA 4.

3
4

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, as quatorze horas,

5

no Auditório do Bloco 6 do Centro Universitário Cesumar - UNICESUMAR, localizado

6

na Avenida Guedner número 1610, Jardim Aclimação, Município de Maringá, Estado

7

do Paraná, atendendo convocação do Presidente do Comitê das Bacias

8

Hidrográficas do Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4 (CBH Piraponema),

9

estiveram presentes vinte e dois (22) representantes, contando ainda com um (1)

10

suplente acompanhando o titular, conforme Lista de Presença anexa. Foi destacada

11

a presença de cinco (5) convidados. 1 - Verificado o quórum para realização da

12

reunião, o Presidente, Sr. Marcos Edimilson Maziero, agradeceu a presença de

13

todos e fez a leitura da ordem do dia, a qual foi aprovada por unanimidade. 2 – Na

14

seqüência foi aprovada por todos, a Ata Décima Oitava, com retificação da data

15

correta que foi no dia dezenove de junho de dois mil e treze, contida na linha 4 da

16

referida ata. 3 - dando continuidade a Pauta o Presidente informou a todos que não

17

seria apresentado a metodologia de Plano de Bacias, uma fez que ainda não havia

18

sido definida a empresa vencedora da licitação e que por problemas dos licitantes

19

houve necessidade de ajustes e possivelmente na próxima reunião a apresentação

20

da metodologia por parte da empresa vencedora estaria em pauta. 4 - Foi discutido

21

se haveria ou não mudança no número de reuniões ordinárias, quando o Presidente

22

lembrou que mudança acarretaria também a mudança do Regimento Interno, que

23

em seu Artigo 40 diz: "Este Regimento Interno poderá ser alterado ou reformado

24

pelo Comitê, mediante deliberação tomada por dois terços de seus membros". Após

25

ser discutido, foi aprovado que continuariam sendo quatro (4) reuniões ordinárias

26

durante o ano e ficou estabelecido também que as reuniões passarão a ser às

27

quintas-feiras; conforme cronograma: vinte de março (20/03); dezenove de junho

28

(19/06); dezoito de setembro (18/09) e vinte de novembro de dois mil e quatorze

29

(20/11/2014). 5 – Nos assuntos gerais o Presidente solicitou que constasse em ata

30

que as reuniões adiadas dos dias dezoito de setembro (18/09) e vinte de novembro

31

de dois mil e treze (20/11/2013) não foram realizadas por falta de demanda e

32

assuntos que justificassem uma reunião. Na seqüência o presidente informou sobre

33

a reunião do Comitê de Bacias do Rio Paranapanema, ocorrida no dia onze de
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34

novembro (11/11) onde foi informado da aprovação do Termo de Referência para

35

elaboração do Plano de Bacia que será financiado pela ANA - Agência Nacional de

36

Águas. Após estas explanações o Presidente concedeu a palavra a Professora

37

Doutora Sandra Obara do Departamento de Biologia da UEM, que havia solicitado

38

por email quinze minutos para apresentar de forma compacta o Projeto de Educação

39

Ambiental - Monitoramento de Bacias Urbanas e Rurais - Análise Integrada da

40

Qualidade da Água e Aspectos Social e Econômico. Após a apresentação foram

41

distribuídos questionários aos membros do Comitê, cujas respostas irão subsidiar

42

um subprojeto sobre a metodologia de elaboração dos Planos de Bacias e da

43

disponibilidade de recursos específicos para Educação Ambiental. Ao final da

44

apresentação o Presidente parabenizou a Universidade Estadual de Maringá - UEM

45

que sempre é parceira do Comitê. Em seguida agradeceu a UNICESUMAR, pelo

46

espaço disponibilizado para as reuniões. Não havendo nada mais a ser tratado, o

47

Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos. Eu, Rosa Maria

48

Volpato Junqueira, secretária ‘ad hoc’, redigi a presente ata, assinando-a juntamente

49

com o Presidente
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______________________________

_____________________________
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Rosa Maria Volpato Junqueira

Marcos Edimilson Maziero
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Presidente

