
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 1 

DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2 – CBH 2 

NORTE PIONEIRO  3 

 4 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dez, terça-feira, com início às nove 5 

horas da manhã, reuniram-se na sede do Cinzas Iate Clube Campestre,  no 6 

município de Tomazina, os membros do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 7 

Cinzas, Itararé, Paranapanema I e II – CBH Norte Pioneiro, conforme lista de 8 

presença em anexo.  Após a verificação do quorum, o presidente da mesa diretora 9 

provisória, Alfredo Braz da Costa Alemão, declara aberta a reunião fazendo a leitura 10 

da pauta. A apresentação de todos os presentes é feita para integração do grupo. Na 11 

sequência, com cada membro de posse do material de apoio para as discussões 12 

inicia-se a leitura da minuta do Regimento Interno e a discussão do seu conteúdo. 13 

Inicialmente, foi questionado o número de municípios abrangidos pelo comitê, 14 

constante na minuta, verificando-se que havia um erro, pois a quantidade real é de 15 

42 municípios, e não 32 como constava no material discutido, ficando ainda a dúvida 16 

quanto à participação ou não do município de Doutor Ulisses. O presidente da Mesa 17 

Diretora, Alfredo Braz da Costa Alemão, se responsabilizou de verificar a situação e 18 

incluir o município caso fosse o correto. O representante da SUDERSHA, Wagner 19 

Luiz Kreling, fez considerações a respeito do grupo trabalhar com Câmaras Técnicas 20 

e não com grupos de trabalho, conforme exposto no material, sendo tal sugestão 21 

aceita por todos. Diversas outras alterações foram sugeridas pelos membros, 22 

destacando-se a participação da representante da Copel, Martha Regina Von Borstel 23 

Sugai, da Polícia Ambiental, Tenente Donizete Lemes da Silva, da Prefeitura 24 

Municipal de São José da Boa Vista, Prefeito Dilceu Bona, da Prefeitura Municipal de 25 

Jundiaí do Sul, Edemir Augusto Piva, entre outros.  Essas alterações foram 26 

amplamente discutidas, e devidamente reformuladas.  A secretária executiva do 27 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Marianna Sophie Roorda, contribuiu nas 28 

questões de esclarecer os encaminhamentos seguintes do Comitê, falando da 29 

necessidade de publicação do Regimento Interno no Diário Oficial do Estado. Na 30 

discussão do Processo de Eleição da Presidência, ficou definido que o mesmo será 31 

realizado na próxima reunião do grupo, que ocorrerá no segundo semestre deste ano 32 

de dois mil e dez, após a publicação do Regimento Interno. O presidente em 33 

exercício convida a todos para que inscrevam chapas para apreciação e voto do 34 

Comitê. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da mesa Diretora Provisória, 35 

Alfredo Braz da Costa Alemão convida a todos para um almoço de confraternização 36 

oferecido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Tomazina e pela Prefeitura 37 

do mesmo município, e às onze horas e quarenta e cinco minutos da manhã, deu por 38 

encerrada a reunião, da qual eu, Soraya Helena Queiroz Manoel, lavrei a presente 39 

ata. 40 

 41 

Tomazina, 18 de maio de 2010 42 

 43 
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ALFREDO BRAZ DA COSTA ALEMÃO 45 

Presidente do CBH Norte Pioneiro 46 


