ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI
1

Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 14:00 horas na plataforma

2

Microsoft Teams, iniciou-se a 4ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia

3

Hidrográfica do Rio Tibagi. A Sra. Fernanda (IAT) iniciou a gravação da reunião.

4

Em seguida, a Senhora Andréia Aparecida de Oliveira, presidente do Comitê

5

da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, realizou a chamada para a verificar se há

6

quórum. Havendo quórum, a reunião teve início a votação de pauta única –

7

Deliberação do Regimento Interno. A Sra. Andréia iniciou a leitura do Capítulo

8

VII – Das Eleições e o Art. 11 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o

9

Art. 12. foi discutido e aprovado por todos os membros presentes. Dentro do

10

artigo, Art.12., iniciou-se a votação dos parágrafos. O § 1º foi aprovado por

11

unanimidade. No § 2˚ foi discutido e Sr. Ricardo Johansen (A.AQ.C.G) apontou

12

a necessidade de considerar as comunidades quilombolas. Assim, foi agregado

13

ao texto “com exceção das comunidades tradicionais”. Após a alteração, o

14

parágrafo foi aprovado pela totalidade dos membros. Dessa forma, no Art. 5˚

15

houve substituição do “conselho indígena” por “comunidades tradicionais

16

(indígenas

17

“comunidades indígenas” por “comunidades tradicionais” e o mesmo foi

18

aprovado por unanimidade. Em seguida, o § 4˚ foi aprovado pela totalidade dos

19

membros. Por conseguinte, foi debatido os Art. 13 e 14, os quais foram

20

aprovados por unanimidade. No Art. 15 foi reformulada a frase que ficou

21

“aprovado em plenária até a última reunião do mandato anterior e

22

publicado em site do Comitê.”e esta alteração foi aprovada por unanimidade.

23

Na sequência, o Art. 16 foi aprovado por todos os membros presentes. No§ 1˚,

24

deste artigo, foi substituído o “mais idoso” por “idade mais elevada”e a

25

alteração foi aprovada pela totalidade dos membros. Por conseguinte, o § 3˚ foi

26

aprovado por unanimidade. No Capítulo VIII, o Art. 19 e seus parágrafos foram

27

aprovados por unanimidade. No Capítulo IX – Das Câmaras Técnicas e Grupos

28

de Trabalho foi adicionado o Art.23, o qual foi redigido e aprovado com o

29

seguinte texto: “São competências adicionais de Câmaras Técnicas,

30

acompanhar, analisar e avaliar: as obras e ações, propostas, em

31

construção ou instaladas na calha e nos afluentes do Rio Tibagi, bem

e

quilombolas)”.Na

sequência,

o

§

3˚

foi

substituído

32

como o Instituto Água e Terra órgão responsável pela gerência da bacia

33

hidrográfica.”No Capítulo X – Das Reuniões e dos Procedimentos, no Art.

34

24.,o § 1˚ foi alterado os prazos para a convocações das reuniões

35

extraordinárias para 7 (sete) dias e 15 (quinze) dias para as reuniões ordinárias.

36

Além disso, foi agregado no texto “e a qualquer momento para reuniões

37

emergenciais.”. Dessa forma, o texto foi aprovado por unanimidade. No § 3˚ a

38

palavra “Excepcionalmente”foi retirada e o parágrafo foi aprovada por todos

39

os membros presentes. O § 5˚ e § 7˚ foram discutidos e ambos foram

40

aprovados por unanimidade. Em seguida, o Art. 26. foi debatido e a frase

41

“mediante deliberação” foi excluída e dessa forma foi aprovada por todos os

42

membros. Em seguida, no Art.27. o item a foi aprovado por unanimidade. O §

43

1˚, noArt.30., foi a provado pela totalidade dos membros. Por conseguinte, o

44

parágrafo único, do Art.31., foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi

45

retornado ao Art. 6. e aprovado pela totalidade dos membros presentes.Nada

46

mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, a presente ata foi redigida por

47

mim,Walter HelmertErchet Junior (IAT), secretário executivo do Comitê, a doc,

48

e assinada pelo presidente Andréia Aparecida de Oliveira.
Andréia Aparecida de Oliveira
Presidente do CBH Tibagi
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