
Ata n. 03 

Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  junho  de  2005,  conforme  ofício  n.  165/05, 

SEMA/SUTOL, realizou-se a reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná 

III,  a  partir  das  18:00  horas  nas  dependências  do  Centro  de  Eventos  do  Parque  de 

Exposições de Santa Helena. Seguindo as atividades previamente agendadas, o coordenador 

dos  trabalhos  Sr.  Adir  Airton  Parizotto,  Superintendente  Regional  SEMA/Toledo, 

constituiu a mesa de trabalhos com representantes de municípios da Bacia do Paraná III, 

dentre eles,  prefeitos e secretários municipais,  representante do Ministério Público e da 

SEMA/PR, que destacaram a importância da reunião quanto aos propósitos de encaminhar 

o processo de eleição da primeira diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná III. 

Dando prosseguimento aos trabalhos a representante da SEMA/PR, Sra. Tânia Lúcia Graf 

de Miranda, convidada especial da reunião, explanou sobre a evolução das discussões da 

gestão dos recursos hídricos nacionais e em especial, no Estado do Paraná. Informou sobre 

o processo construtivo do Plano Nacional de Gestão de Bacias Hidrográficas e da definição 

das grandes linhas de trabalho para as bacias dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Discorreu sobre a disponibilidade de dotação orçamentária no valor de 1 

milhão  de  reais  para  cada  um dos  estados  iniciarem seus  planos  de  bacia,  através  de 

processos licitatórios. Destacou ainda que a SUDERHSA estará coordenando os trabalhos 

de construção do Plano de Bacia Hidrográfica no Estado do Paraná, em conjunto com os 

comitês  e  representações  ampliadas.  Na ocasião  apresentou algumas ponderações  sobre 

dificuldades encontradas por comitês paranaenses e dos desafios necessários para superação 

de divergências internas quanto à cobrança do uso da água, do entendimento da autonomia 

estadual e nacional. Na seqüência dos trabalhos, procedeu-se os esclarecimentos sobre a 

eleição  da  primeira  diretoria  do  Comitê,  a  necessária  composição  de  Chapa,  com  a 

indicação do cargo de Presidente e do cargo de Secretário Executivo, conforme prevê o 

Regimento Interno. Para tal, o Sr. Adir Airton Prizotto abordou questões relevantes a serem 

consideradas no processo eleitoral desencadeado, dentre elas, a importância da  agilização 

política e técnica dos trabalhos do Comitê. Na seqüência dos trabalhos, foi apresentada a 

Chapa Única - Integração - formada pelo Prefeito Municipal de Toledo, Sr. José Carlos 

Schiavinato para o cargo de Presidente e o Sr. Adir Airton Parizotto, representante do Setor 



Público  do  Comitê,  para  ocupar  o  cargo  de  Secretário  Executivo,  ambos  com atuação 

histórica junto ao processo de desenvolvimento e defesa das políticas ambientais na região 

da  Bacia  do  Paraná  III.  A chapa  foi  eleita  por  aclamação  por  todos  os  presentes.  Em 

seguida, após a posse da 1ª. Diretoria do Comitê, o Sr. Presidente encaminhou as discussões 

relativas  à  composição  das  Câmaras  Técnicas,  responsáveis  pelo  levantamento  das 

demandas, visando a elaboração de um roteiro básico para orientar a formulação do plano 

de  gestão  de  bacia.  Foram  escolhidas  e  aprovadas  cinco  câmaras  técnicas  assim 

discriminadas e compostas: Câmara Técnica de Saneamento Ambiental e Uso de Recursos 

Hídricos, tendo como Coordenador Gumercindo Nogueira de Brito, representante do setor 

público (SUDERHSA), Maria Glória Genari Pozzobon igualmente representante do setor 

público (IAP), Carlos Roberto Juchen também representante do setor público (CEFET-PR), 

José Antonio Uba, representante do setor de usuários (SANEPAR), Laércio Miguel Richter, 

representante  também  do  setor  de  usuários  (SAAE),  Calil  Abmansur  representante  da 

sociedade civil organizada (CREA-PR) e Célio Claret da Silva também representante da 

sociedade  civil  organizada  (ADEA);  Câmara  Técnica  de  Educação  Ambiental  e 

Desenvolvimento Sustentável, tendo como Coordenadora Marilene Giachini, representante 

do  setor  de  usuários  (Prefeitura  do  Município  de  Toledo),  Francisco  Justo  Junior 

representante  do  setor  público  (Prefeitura  do  Município  de  Cascavel),  Nelton  Miguel 

Friedrich representante do setor público (Itaipu Binacional), André Dalanhol representante 

do setor de usuários (SINDICARNE), João Carlos Lopes também representando o setor de 

usuários (SANEPAR), Marli Renate Von Borstel Roesler representante da sociedade civil 

organizada  (UNIOESTE),  e  Antonio  Acosta  também  representante  da  sociedade  civil 

organizada (Aldeia Avá Guarani de Diamante do Oeste); Câmara Técnica de Reposição 

Florestal e Biodiversidade, tendo como Coordenador José Volnei Bisognin representante do 

setor público (IAP), Nilson Brecher representante do setor público (Prefeitura do Município 

de Foz do Iguaçu), Joane Aura Cechet Covatti representante do setor público (SANEPAR), 

Vicente  Paulo  Valério  representante  do  setor  de  usuários  (Cervejaria  Colônia),  Itamar 

Cassol  representante  do  setor  de  usuários  (SUDCOOP),  Nei  Hamilton  Haveroth 

representante  da  sociedade  civil  organizada  (ADEA/URU)  e  Éderson  Luiz  Laurindo 

representante  da  sociedade  civil  organizada  (Sindicato  Rural  de  Medianeira);  Câmara 

Técnica  de  Gestão  Territorial  e  Licenciamento  Ambiental,  tendo  como  Coordenador 



Éderson Luiz Laurindo representante  da sociedade civil  organizada (Sindicato  Rural  de 

Medianeira),  Lauro  Antoninho  Celso  representante  do  setor  público  (Prefeitura  do 

Município de Santa Helena), Maria Gloria Genari Pozzobon representante do setor público 

(IAP),  Hildor  Thelen  representante  do  setor  de  usuários  (Sindicato  da  Indústria  de 

Mandioca), Romeu Carlos Royer representante também do setor de usuários (APS), Sérgio 

Kusbick representante da sociedade civil organizada (ACIF), e Gilberto Chmulek também 

representante  da  sociedade  civil  organizada  (CAPA),  Câmara  Técnica  de  Agropecuária 

Sustentável,  tendo  como  Coordenador  Roberto  Siqueira  Filho  representante  do  setor 

público (SEAB),  Lauro  Ramos da  Silva Junior  também representante  do Setor  Público 

(Prefeitura  do  Município  de  Guaira),  Severino  Bezerra  representante  do  setor  público 

(APS/EMATER), Noberto Manz representante do setor de usuários (SINDICARNE), Vitor 

Frozi,  representante  igualmente  do  setor  de  usuários  (SUDCOOP),  Nélson  Paludo 

representante da sociedade civil organizada (Sindicato Rural de Toledo – FAEP) e Lucilda 

Girardi representante da sociedade civil organizada (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Toledo – FETAEP).

Tendo sido cumprida a pauta da reunião em tela, agendou-se a próxima reunião para 

a cidade de Matelândia em dia e local a ser comunicado previamente. Os trabalhos do dia 

foram  secretariados  em  conjunto  por  Marli  Renate  von  Borstel  Roesler,  Adir  Airton 

Parizoto e Roberto Siqueira Filho.  


