
Lucrativos - Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e oito às 14h30, reuniram-se na sede do CPP, em 
Cuiabá-MT, com o intuito de participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
os senhores Fábio Edir dos Santos Costa (Presidente do Conselho Deliberativo e representante 
do Governo de Mato Grosso do Sul), Marinêz Isaac Marques (Representante da Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT), Etenaldo Felipe Santiago (Representante da Universidade 
Estadual de Mato Grosso Sul - UEMS), Adriana Paula D'Agostini Contreiras Rodrigues 
(Representante da UNIDERP), Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (Representante da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS), Nicolau Priante Filho (Representante da 
Cooperativa COORIMBATA), Roseneide Soares de Souza (Coordenadora Administrativa do 
CPP), Sônia Maria da Luz Pereira (Assistente Administrativo do CPP). O Presidente do 
Conselho Deliberativo, Fábio Edir dos Santos Costa, nos termos do Estatuto Social, constatando 
o quorum, em segunda chamada, abriu a reunião, cumprimentou os presentes, agradeceu o 
empenho dos membros presentes em atender a convocação para a referida reunião 
extraordinária, como informado na convocação, trata-se de um assunto de grande relevância 
para a continuidade da parceria deste Centro com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 
Em seguida, explicou aos presentes que visando atender as recomendações da Assessoria 
Jurídica dos Ministério da Justiça (MJ) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o CPP 
deverá alterar os integrantes da Secretaria Executiva do CPP, uma vez que os mesmos são 
funcionários públicos vinculados a Instituições Federais. O Presidente do Conselho Deliberativo 
informou ainda que no último dia cinco de dezembro de 2008 os Senhores Paulo Teixeira de 
Sousa Jr (Secretário Executivo do CPP), Pierre Girard (Coordenador Científico do CPP) e 
Marinêz Isaac Marques (Vice-presidente do Conselho Deliberativo) pediram exoneração de 
seus cargos junto ao CPP. Considerando a importância das atividades que são coordenadas pela 
Secretaria Executiva e ainda o interesse em celebrar um novo Termo de Parceria com o MCT, o 
Presidente indicou a Sra. Roseneide Soares de Souza para ocupar o cargo de Secretária 
Executiva do CPP, uma vez que a mesma atua como Coordenadora Administrativa desde o 
início das atividades do CPP, com amplo conhecimento nas atividades que este Centro vem 
desenvolvendo. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros, solicitando a 
aprovação de tal ato, ou a sugestão de outros nomes, caso houvesse. Em não havendo novas 
indicações e nem posicionamento contrário à sua decisão, solicitou aos presentes a 
homologação de sua decisão. Não havendo nenhuma manifestação contrária, os membros 
presentes aprovaram por unanimidade o ato administrativo, e, nos termos do Estatuto tomou 
posse para o cargo de Secretária Executiva a Sra. Roseneide Soares de Souza. O Presidente do 
Conselho, Fábio Edir dos Santos Costa, agradeceu ao ex-Secretário Executivo, Prof. Dr. Paulo 
Teixeira de Souza Júnior, ressaltando o seu papel fundamental como mentor intelectual e grande 

fi articulador na criação do CPP e ressaltando também o seu importante papel desempenhado na 
manutenção e no desenvolvimento da entidade ao longo destes anos. Lembrou ainda, que o ano \, 
de 2008 coroado por três grandes realizações que demonstraram de forma cabal o poder de 
articulação e a capacidade de trabalho do secretário executivo; as realizações a que se referiu 
forma: 1. A realização da oitava conferência mundial de áreas úmidas (8th INTECOL), a 
criação do Centro Nacional de Pesquisas do Pantanal (CNPP) e a elaboração e aprovação em 

k 
"i edita1 do projeto "Institutos Nacionais de Áreas Úmidas", a ser financiado pelo CNPq, com , , 
' \  \ recursos da ordem de R$ 7,3 milhões. Dando continuidade, o presidente agradeceu o apoio e i 3 empenho que a vice-presidente, Dra. Maninez Isaac Marques desempenhou ao longo desses 

anos no CPP. Em especial agradeceu sua participação na vice-presidência e também na 
coordenação das diversas comissões de licitações e compras, além do auxílio nos demais atos 
administrativos do dia-a-dia do CPP, sendo esta uma inestimável colaboração. O presidente 
continuou a sua fala, enaltecendo também o trabalho do Prof. Pierre, que foi fundamental para a 
consolidação e garantia da qualidade dos trabalhos em rede que vem sendo produzidos pelo 
CPP. Colocou, finalmente, que o fato de o Secretário Executivo e do Coordenador Científico 
terem realizado as suas funções durante todos esses anos, de forma voluntária, sem nenhum A 
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por tudo o que foi realizado pela dupla. Em seguida a nova Secretária Executiva agradeceu a 
confiança dos membros e afirmou que não medirá esforços para que as ações do CPP sejam 

sta maneira, agradeceu a 
cada em todas as folhas 

pelos presentes. 

presentante do Governo 

Grosso - UFMT) 

e Mato Grosso Sul - 

ni Contreiras Rodrigues (Representante da UNIDERP) 

Marize Terezinha Lopes Pereira Federal de Mato Grosso 
do Sul-UFMS) + . - 

-, 1 . / 
: - & k l a u - ~ k t e  ~ i i b  (Representante da Cooperativa COORIMBATA) 

Ro;.neide Soares Administrativa do CPP) 

&*&L+&- 
Lílian Oliveira de Souza (Assistente Administrativa do CPP) 

-- i 
DE REGISTRO DE -LOS DOCUMEkTOS E PESSOAS JUR~DICAS 

L 0  Vergas, 141 - CuiabdlMT - F o n e : ( b b ~ 5 0 ~ 2 ~ 0 ~ a x ( o u 6 5 ) 3 0 5 2 - 3 0 5 4  
TabeliãlReaistradora: Glória Alice Ferreira Bertoli 

w~.prirneiroofiçio corn.bi - ~-n,atl registro@primeirooficco.iom br 

~ADIZZ~RS~~ DO ESTBDO DE MAf D GROSSO 
ATO E f4;lO'fAS E EGfSf"K0 
Código da Cartório: 058 

- -. 

= . ~= .- __e-- Sêb da Controle Digital sc%ic;, .:!E ~:!t,:~ric!i::; Cociigo ch Atir: 3,09234 ldG__/->-,--- 
m9t9ssa - A$ B4,Z 

Consulte: 'wrw.t$.mt.gov.br/se!os 

Missão: Contribuir com a sustentabilidade ambienta/, social e econômica do Pantana/, 
integrando competências. 


