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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DAS BACIAS 1 

HIDROGRÁFICAS DO PIRAPÓ, PARANAPANEMA 3 e PARANAPANEMA 4. 2 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, as quatorze horas, 3 

no Anfiteatro de Mestrado em Engenharia Urbana, no segundo andar do Bloco C67, 4 

da Universidade Estadual de Maringá, atendendo convocação do Presidente do 5 

Comitê das Bacias Hidrográficas do Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4, 6 

estiveram presentes vinte e cinco (24) representantes, contando ainda com quatro 7 

(4) suplentes e cinco (5) visitantes, conforme Lista de Presença anexa. Destacou-se 8 

as presenças do Engenheiro Civil Enéas Souza Machado, Diretor de Bacias 9 

Hidrográficas do Instituto das Águas do Paraná e da Engenheira Química Marianna 10 

Sophie Roorda, Secretária Executiva do CERH/PR Conselho Estadual de Recursos 11 

Hídricos. Verificado o quorum o Presidente, Paulo Fernando Soares, apresentou a 12 

seguinte Pauta: 1. Aprovação da Ata da reunião do dia 09/12/2011; 2. Aviso às 13 

entidades com faltas; 3. Definição dos membros do Comitê em atendimento ao artigo 14 

6º do Regimento Interno; 4. Nomeações para a CTPLAN Câmara Técnica para 15 

Acompanhamento da Elaboração do Plano de Bacias; 5. Lançamento do Processo 16 

Eleitoral 2012-2014; 6. Assuntos gerais; Houve aprovação unânime à inversão da 17 

ordem da Pauta. O Presidente agradeceu a presença de todos, em especial aos 18 

visitantes. O primeiro assunto da Pauta foi a leitura da Ata da reunião do dia 19 

09/12/2011 pelo Secretário Executivo Renato Antonio Dalla Costa, que foi aprovada 20 

com uma abstenção. O Presidente leu a relação das entidades que completaram 21 

três faltas seguidas (i. Prefeitura Municipal de Centenário do Sul – titular e Prefeitura 22 

Municipal de Florestópolis – suplente; ii. Prefeitura Municipal de Paranacity – titular e 23 

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças – suplente; iii. COROL 24 

Cooperativa Agroindustrial – titular e suplente; iv. Líder Alimentos do Brasil Ltda. – 25 

titular e Gelita do Brasil Ltda. – suplente; v. Usina Central do Paraná S.A. – titular e 26 

Fazenda Indiana – suplente; vi. UNIPAR Universidade Paranaense – titular e 27 

suplente) sendo discutido o segundo assunto da Pauta, quando ficou decidido que 28 

estas entidades serão consultadas se desejam continuar fazendo parte do Comitê e, 29 

em caso de resposta positiva será solicitado a substituição do representante. Em 30 

caso de resposta negativa ou na falta de resposta, cada setor ficará encarregado de 31 

providenciar a substituição da entidade, preferencialmente por outra do mesmo 32 

segmento e da mesma região geográfica. O terceiro assunto da Pauta, definição dos 33 
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membros do Comitê em atendimento ao artigo 6º do Regimento Interno, foi 34 

discutido, sendo aprovado o envio de correspondência (incluído modelo de ofício 35 

para resposta) para que todas as entidades se manifestem quanto ao desejo de 36 

continuar participando do Comitê no biênio 2012-2014 e que indiquem seus 37 

representantes. Para este manifesto foi estabelecido o prazo final em trinta e um de 38 

maio (31/05/2012), devendo ser enviado no endereço da Secretaria Executiva do 39 

Comitê, na Gerência de Bacias do Instituto das Águas do Paraná em Maringá (Rua 40 

Arthur Thomas 368 CEP 87013-250). O quarto item da Pauta, nomeações para a 41 

CTPLAN Câmara Técnica para Acompanhamento da Elaboração do Plano de 42 

Bacias, foi discutido e decidiu-se pela emissão da Deliberação 01/2012 (cópia 43 

anexa) em que constem apenas as entidades que farão parte da mesma, para que 44 

este documento possa ser encaminhado ao CERH par publicação no Diário Oficial 45 

do Executivo do Estado do Paraná. Estas entidades deverão enviar correspondência 46 

com a indicação de seus representantes para a CTPLAN, nomes estes que 47 

constarão da próxima ata deste Comitê. O quinto item da Pauta, lançamento do 48 

Processo Eleitoral 2012-2014, foi iniciado pelo Secretário Executivo que lembrou aos 49 

membros do Comitê que o atual mandato estaria vencendo no dia vinte e nove de 50 

abril, fazendo-se necessário a prorrogação dos atuais mandatos por um período de 51 

noventa dias, para que houvesse tempo para os procedimentos necessários. Houve 52 

uma proposta neste sentido, a qual foi aprovada por unanimidade. Na seqüência o 53 

Presidente apresentou o seguinte calendário eleitoral: oito de junho (08/06/2012) 54 

prazo final para inscrição de chapas para a eleição da Mesa Diretora do Comitê, no 55 

endereço da Secretaria Executiva do Comitê, na Gerência de Bacias do Instituto das 56 

Águas do Paraná em Maringá; quatorze de junho (14/06/2012) homologação das 57 

chapas inscritas para eleição da Mesa Diretora do Comitê, com divulgação a todos 58 

os membros por meio eletrônico; vinte e oito de junho (28/06/2012) reunião de 59 

eleição e posse da Mesa Diretora do Comitê e posse de todos os seus membros 60 

para o biênio 2012-2014. Finalizando a Pauta em seu sexto item, assuntos gerais, 61 

tivemos a participação do Engenheiro Enéas que noticiou a breve licitação do Plano 62 

de Bacias e fez um convite aos membros do Comitê para um Curso de Capacitação 63 

de Membros de Comitês de Bacias no Estado do Paraná a ser realizado no próximo 64 

dia quinze (15/05/2012) em Curitiba, no Auditório do SIMEPAR; a Engenheira 65 

Marianna aproveitou para convidar os membros do Comitê para a 19ª Reunião 66 

Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR a ser realizada 67 
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no próximo dia dezesseis (16/05/2012) em Curitiba, na Sala do Conselho do Centro 68 

Integrado dos Empresários e Trabalhadores das Indústrias do Paraná - CIETEP; 69 

foram registradas as justificativas das seguintes faltas: Maria Setsuko Ogawa Chui – 70 

Prefeitura Municipal de Terra Rica; Paulo Rogério Bragatto Battiston – SANEPAR e 71 

José Maurício Doré – CREA-PR, sendo aceitas por unanimidade; Alberto Carlos 72 

Moris comunicou que o membro deste Comitê, Sr. Arnaldo Giovani Rech – 73 

SANEPAR Paranavaí foi eleito Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do 74 

Baixo Ivaí e Paraná 1. Nada mais a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às 75 

dezesseis horas e dez minutos. Eu, Renato Antonio Dalla Costa, secretariei a 76 

presente ata, assinando-a juntamente com o Presidente, Paulo Fernando Soares.  77 

       _____________________________                                        __________________________ 78 

        Renato Antonio Dalla Costa                                      Paulo Fernando Soares 79 

            Secretário Executivo                                                                   Presidente 80 


