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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA MESA DIRETORA PROVISÓRIA DO COMITÊ
DAS BACIAS DO PIRAPÓ, PARANAPANEMA 3 e PARANAPANEMA 4.
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, às quinze horas, no
Anfiteatro do Bloco C67, da Universidade Estadual de Maringá, atendendo
convocação do Presidente da Mesa Diretora Provisória, estiveram presentes os
seguintes representantes: Umberto Crispim de Araújo, Rosirley Zanardo, Paulo
Fernando Soares, Álvaro Isaque Guerra, Valdir Donizete de Moraes, João Batista
Meneguetti, Renato Antonio Dalla Costa. Estiveram ausentes Osvaldo Danhoni,
Lorenso Cassaro, Marcos Franco, José Augusto Samadello e Erni Limberg.
Estiveram presentes outras oitenta e duas pessoas, conforme Lista de Presença
anexa.
Dando início à reunião o Senhor Paulo – Presidente da Mesa – explanou o que ficou
decidido nas reuniões anteriores e como seriam desenvolvidos os trabalhos.
Estando presente a senhora Marianna Sophie Roorda – Secretária Executiva do
CERH Conselho Estadual de Recursos Hídricos, foi-lhe passada a palavra para que
explanasse sobre a legislação referente a composição desse setor nos Comitês de
Bacias Hidrográficas. Citando o Artigo 6º do Decreto 2.315 de 18/07/2000, explicou
que está garantida a representatividade de: a) entidades de ensino e pesquisa; b)
organizações técnicas e profissionais; c) organizações não-governamentais.
Retomando a palavra o Senhor Presidente colocou inicialmente a questão da
proporcionalidade da representação. Tivemos três propostas sendo a primeira
apresentada pela Professora Amália M. G. Godoy e apoiada pelo professor Fabio
Rogério Rosado, contemplando quatro vagas para as entidades de ensino e
pesquisa; duas vagas para as organizações técnicas e profissionais e duas vagas
para as organizações não-governamentais. A segunda proposta foi apresentada
pelo senhor Mateus Falleiros e apoiada pelo senhor Carlos Klichowski,
contemplando duas vagas para as entidades de ensino e pesquisa; duas vagas para
as organizações técnicas e profissionais e quatro vagas para as organizações nãogovernamentais. A terceira proposta foi apresentada pelo senhor Adriando Razera
Filho e apoiada pelo senhor Demerval Silvestri, contemplando três vagas para as
entidades de ensino e pesquisa; três vagas para as organizações técnicas e
profissionais e duas vagas para as organizações não-governamentais. O Senhor
Presidente consultou a assembléia e esta não tendo mais dúvidas declarou-se
pronta para votar, quando foram computados cinqüenta e seis votos para a primeira,
três para a segunda, dezesseis para a terceira proposta e treze abstenções. Foi
declarada vencedora a primeira proposta.
Na seqüência o Senhor Presidente instruiu os presentes para que fossem divididos
nos três grupos, para discussão interna da proposição das entidades que seriam
representadas.
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Para o sub-grupo das entidades de ensino e pesquisa foram apresentadas duas
propostas, sendo a primeira pela professora Amália, contemplando a Universidade
Estadual de Maringá – UEM com três vagas titulares e uma suplência; o Centro
Universitário de Maringá – CESUMAR com uma vaga titular e duas suplências; a
Universidade Paranaense – UNIPAR com uma suplência. A segunda proposta foi
apresentada pelo Professor Fabio contemplando a Universidade Estadual de
Maringá – UEM com duas vagas titulares e duas suplências; o Centro Universitário
de Maringá – CESUMAR com uma vaga titular e uma suplência; a Universidade
Paranaense – UNIPAR com uma vaga titular e uma suplência. Após o debate das
propostas o Senhor Presidente consultou a assembléia e esta não tendo mais
dúvidas declarou-se pronta para votar, quando foram computados trinta e cinco
votos para a primeira, trinta e seis para a segunda proposta e dezessete
abstenções. Foi declarada vencedora a segunda proposta.
Para o sub-grupo das organizações técnicas e profissionais foram apresentadas
duas propostas, sendo a primeira pelo senhor Adriano Razera Filho, contemplando a
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS com uma vaga titular e a
Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH com uma suplência; o Sindicato
Rural de Porecatu com uma vaga titular e o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA com uma suplência. A
segunda proposta foi apresentada pela Professora Sueli Train contemplando a
ABRH com uma vaga titular e a ABAS com uma suplência; a Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES com uma vaga titular e a Sociedade
Brasileira de Limnologia - SBL com uma suplência. Após o debate das propostas o
Senhor Presidente consultou a assembléia e esta não tendo mais dúvidas declarouse pronta para votar, quando foram computados trinta e dois votos para a primeira e
vinte, três para a segunda proposta e trinta e três abstenções. Foi declarada
vencedora a primeira proposta.
Para o sub-grupo das organizações não-governamentais foi apresentada apenas
uma proposta, sendo aprovada por unanimidade e declarada vencedora,
contemplando o Grupo Ambientalista Interdisciplinar – GAIA de Apucarana com uma
vaga titular e a ONG Ecoforça com uma suplência; a ONG Brasil Fauna e Flora Sul
com uma vaga titular e a ONG Tudo Verde com uma suplência.
Foram levantadas duas pendências a serem analisadas: a) a legalidade do Sindicato
Rural de Porecatu estar representado como organização técnica profissional; b) o
cadastro junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos das ONGs eleitas.
Foi solicitado que os representantes sejam indicados por ofício, a ser encaminhado
ao Secretário da Mesa Diretora Provisória.
Vencida a pauta o Presidente franqueou a palavra e como nada mais foi
acrescentado foi dada como encerrada a presente reunião as dezesseis horas e
cinqüenta e três minutos. Eu, Renato Antonio Dalla Costa (SUDERHSA), secretariei
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e lavrei a presente Ata, assinando-a ____________________________________
com os demais membros da Mesa Diretora Provisória.

Paulo Fernando Soares – Universidade Estadual de Maringá
Presidente da Mesa Diretora Provisória
Rosirley Zanardo – Prefeitura Municipal de Sarandi
Ausente
Osvaldo Danhoni - COCAMAR
Ausente
José Augusto Samadello – Prefeitura Municipal de Centenário do Sul
Álvaro Isaque Guerra – COFERCATU
Valdir Donizete de Moraes – ONG ECOFORÇA
Ausente
Marcos Franco – Prefeitura Municipal de Paranavaí
João Batista Meneguetti – Usina Santa Terezinha
Ausente
Erni Limberg – CREA
Umberto Crispim de Araújo - SEMA
Ausente
Lorenso Cassaro – SANEPAR

