Criado e instalado segundo a Lei Estadual (PR) nº 12.726, de 26 de novembro de 1999 e Decreto Estadual nº 9.130, de
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Curitiba, 18 de maio de 2022.

CONVOCAÇÃO PARA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA DO
PARANÁ 3
Prezado Membro,
Servimo-nos do presente para convocá-lo a participar da 28ª Reunião Ordinária do Comitê
de Bacia do Paraná 3, a ser realizada no dia 02 de junho de 2022 (quinta-feira), das 9h00min às
11h00min, por meio da Plataforma online Teams.
A pauta do dia constará de:
1. Abertura;
2. Aprovação da Minuta de Ata da 27ª Reunião Ordinária;
3. Aprovação da Minuta da Deliberação da aprovação do início dos estudos e definições de
mecanismos na cobrança pelo uso de recursos hídricos, visando a implementação do
instrumento de gestão, na área de abrangência do CBH Paraná 3.
4. Relato da estratégia definida na 27ª reunião da Câmara Técnica para notificação dos usuários
irregulares de Recursos Hídricos da bacia do Córrego Gavião;
5. Relato da decisão da Câmara Técnica a respeito da solicitação para ampliação do prazo da
Sanepar para atendimento ao Enquadramento de curto prazo (2023) - ETE Norte Córrego das
Antas;
6. Aprovação da Minuta da Deliberação nº 6;
7. Consulta aos membros sobre a apresentação do Projeto Hidrosfera da UFPR;
8. Informes sobre o Procomitê;
9. Informes gerais.
Link para a participação da Reunião na Plataforma Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmQ2ODYzMWQtODBlNy00MjBkLTgxNzMtMjljYzAzNjMyMmEz%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c37b37a3-e9e2-42f9-bc674b9b738e1df0%22%2c%22Oid%22%3a%22ccfac4fc-1cda-4f19-a08a-9e0818479d3a%22%7d
Solicitamos que os participantes confirmem sua presença até o dia 30 de maio (segunda-feira),
por meio do presente e-mail: comiteparana3@iat.pr.gov.br
Quaisquer contribuições, dúvidas e sugestões podem ser remetidas ao e-mail
comiteparana3@iat.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3213-4752.

Contamos com sua presença!
Atenciosamente,

Elias Lira dos Santos Junior
Presidente do CBH Paraná 3

