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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA MESA DIRETORA PROVISÓRIA DO COMITÊ
DAS BACIAS DO PIRAPÓ, PARANAPANEMA 3 e PARANAPANEMA 4.
Ao primeiro dia do mês de agosto 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: Rosirley Zanardo, Paulo Fernando Soares, Álvaro Isaque
Guerra, Marcos Franco, João Batista Meneguetti, Renato Antonio Dalla Costa e
Lorenso Cassaro. Foi aceita a participação de Alisson Adamo representando a
COCAMAR em substituição a Osvaldo Danhoni e José Luiz Nardo representando a
SEMA em substituição a Umberto Crispim de Araújo. Estiveram ausentes e não se
fizeram representar José Augusto Samadello, Valdir Donizete de Moraes e Erni
Limberg. Estiveram presentes outras dez pessoas sem direito a voto, conforme Lista
de Presença anexa.
Dando início à reunião o Senhor Paulo – Presidente da Mesa – explanou os
objetivos a serem alcançados com os itens da pauta. Em seguida foi feita uma
explanação sobre o três itens da pauta da reunião. O primeiro item tratou da
definição da proporcionalidade entre os três setores. Foram apresentadas e
discutidas três propostas. Ao plenário foi perguntado se estava pronto para votar e,
com a concordância de todos foi feita a votação, sendo vencedora por cinco votos a
proposta que determina dezesseis vagas para o Setor Público (equivalentes a
quarenta por cento), dezesseis vagas para o Setor de Usuários (equivalentes a
quarenta por cento) e oito vagas para o setor da Sociedade Civil (equivalentes a
vinte por cento). As outras duas propostas ( trinta e cinco, trinta e cinco e trinta por
cento; trinta e três virgula trinta e três, trinta e três virgula trinta e três e trinta e três
virgula trinta e três por cento) receberam uma somatória de três votos.
O segundo item da pauta tratou do critério de proporcionalidade entre as Bacias
para a composição do Comitê, sendo apresentados como critério para a definição a
Vazão Outorgada, o Número de Usuários e a Área Territorial de cada Bacia. Após a
discussão dos diferentes critérios chegou-se a consenso ficando definido o seguinte
número de membros por Bacia e por Setor: Pirapó com dezessete membros, sendo
sete para o Setor Público, sete para o Setor de Usuários e três para a Sociedade
Civil; Paranapanema 3 com doze membros, sendo quatro para o Setor Público, cinco
para o Setor de Usuários e três para a Sociedade Civil; e Paranapanema 4 com
onze membros, sendo cinco para o Setor Público, quatro para o Setor de Usuários e
dois para a Sociedade Civil.
O terceiro item da pauta tratou do calendário das reuniões setoriais e havendo
unanimidade ficou assim definido: dia vinte e dois de agosto de dois mil e sete
reunião com Setor Público; dia vinte e nove de agosto de dois mil e sete reunião com
Setor de Usuários e dia cinco de setembro de dois mil e sete reunião com o setor da
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Sociedade Civil. As reuniões devem ter convocação publicada em jornais de
circulação regional.
Vencida a pauta o Senhor Paulo franqueou a palavra e como nada mais foi
acrescentado foi dada como encerrada a presente reunião as dezesseis horas e
cinqüenta minutos. Eu, Renato Antonio Dalla Costa (SUDERHSA), secretariei 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
Alisson Adamo - COCAMAR (Osvaldo Danhoni)
Ausente
José Augusto Samadello – Prefeitura Municipal de Centenário do Sul
Álvaro Isaque Guerra – COFERCATU
Ausente
Valdir Donizete de Moraes – ONG ECOFORÇA
Marcos Franco – Prefeitura Municipal de Paranavaí
João Batista Meneguetti – Usina Santa Terezinha
Ausente
Erni Limberg – CREA
José Luiz Nardo - SEMA (Umberto Crispim de Araújo)
Lorenso Cassaro – SANEPAR

