
Ata n. 05/2007 do Comitê da Bacia do Paraná III

Aos  vinte  dois  dias  de  março  de  dois  mil  e  sete  nas  dependências  da  Fundação  Parque 

Tecnológico da Itaipu (FPTI) reuniram-se vinte e oito dos trinta e três membros  titulares do 

Comitê da Bacia do Paraná III e mais treze pessoas convidadas para a efetivação de reunião 

ordinária  devidamente  convocada  de  acordo  com as  normas  regimentais.  Ao  início   dos 

trabalhos o Secretário Executivo do Comitê Adir Airton Parizotto justificou a ausência do 

Presidente do Comitê Sr. José Carlos Schiavinato , que na qualidade de vice- presidente da 

Frente  Nacional  de  Prefeitos  empreendeu  viagem  para  cidade  do  Recife,  Estado  de 

Pernambuco, para participar de importante reunião daquela entidade. Em seguida agradeceu a 

presença de todos os membros e convidados e colocou sob avaliação a Ata nº 04 da reunião 

realizada em vinte e dois de setembro de dois mil e cinco, a qual foi aprovada sem ressalvas. 

Na seqüência, passou a palavra ao Senhor Darcy Deitos na qualidade de Diretor Presidente da 

SUDERHSA,  que  explanou  durante  aproximadamente  sete  minutos  sobre  os  avanços 

alcançados na política de gestão dos recursos hídricos no Estado do Paraná, especialmente 

ressaltando a formalização pela SUDERHSA enquanto agência estadual de bacias, dos planos 

de bacia do Alto Iguaçu, Tibagi, Ribeira e Jordão, com recursos repassados pelo Ministério do 

Meio Ambiente através da Secretaria Nacional dos Recursos Hídricos. Em seguida realçou a 

importância  das  atividades  ambientais  e  de proteção de recursos  hídricos que vem sendo 

desenvolvidos pela Itaipu Binacional e parceiros no âmbito da Bacia do Paraná III, Também 

abordou a nova sistemática de atuação de Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SEMA, que considera as bacias hidrográficas como estrutura e base territorial de 

gestão dos recursos hídricos e ambientais no Estado, informou ainda, a nova área de ação do 

Escritório  Regional  da  SEMA abrangendo  as  bacias  do  Paraná  III  ,  Piquiri  e  Paraná  II, 

destacou ainda a formalização do Plano Estadual de Recursos Hídricos cuja a conclusão esta 

prevista para o final do ano corrente. Em continuidade a reunião a palavra foi repassada ao 

Senhor  José  Luis  Scrocaro  na  qualidade  de  Diretor  de  Agência  das  Águas  que  frisou  a 

importância da parceria a ser firmada com a Itaipu Binacional para formalização do Plano de 

Gestão da Bacia do Paraná III, como também qualificou as entidades e empresas que poderão 

se  habilitar  por  licitação  pública,  para  participar  da  elaboração  do  plano  de  bacia.  Na 

seqüência a Senhora Mariana Roorda na qualidade de Secretária do Conselho Estadual dos 

Recursos  Hídricos,  informou  aos  presentes  como  estão  se  desenvolvendo  as  atividades 



coordenadas pelo Conselho e realçou a necessidade de criação das agências de bacias em todo 

Estado  para  a  estruturação  definitiva  do  sistema  estadual  de  gerenciamento  dos  recursos 

hídricos, tudo de acordo com o previsto na legislação federal e estadual. Sob questionamento 

do Sr. Sérgio Kusbick representante da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu – 

ACIFI sobre a necessidade de criação de um site para divulgação das atividades do Comitê, 

informou que o Conselho está criando uma página informativa na Internet, com espaço de 

divulgação das atividades dos Comitês de Bacia. Ao retornar a condução dos trabalhos o 

Secretário Executivo do Comitê justificou o longo tempo de não convocações de reuniões, 

informando a todos que o regimento do Comitê encontrava–se devidamente registrado em 

cartório e, portanto, o Comitê de fato passou a existir juridicamente como entidade consultiva 

e deliberativa, e ainda, informou sobre a formulação do folder informativo da Bacia do Paraná 

III e das demais bacias do Estado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos -SEMA. Também informou  todos os presentes sobre a assinatura do Protocolo de 

Intenções entre Itaipu Binacional, SEMA – Pr, SUDERHSA, Comitê da Bacia do Paraná III, 

Ministério  do Meio Ambiente  – MMA e Agência Nacional  de Águas – ANA, visando a 

elaboração do Termo de Referência para o Plano de Gestão da Bacia do Paraná III, que seria 

assinado  na  seqüência  no  plenário  da  FPTI  ao  término  do  Encontro  Unidos  pela  Água, 

previsto para as dezesseis horas com a presença de todas as autoridades representantes das 

entidades  signatárias.  Finalizando  agradeceu  a  presença  de  todos  os  membros  do  comitê 

presentes  a  reunião,  declinando  saudação  especial  ao  Senhor  Antonio  Acosta  cacique 

representante das aldeias avá- guaranis presentes na Bacia do Paraná III.Também agradeceu 

aos convidados presentes realçando a  presença dos professores  da UNIOESTE – Campus 

Cascavel da Área de Ciências Agrárias na qualidade de colaboradores e parceiros do Comitê, 

agradeceu aos prefeitos presentes que fazem parte do Comitê , e ainda, agradeceu a Itaipu 

Binacional na pessoa do seu  Diretor Geral Jorge Samek e do Diretor de Coordenação Nelton 

Miguel Friedrich pela cedência do espaço físico apoio estrutural para realização da Reunião 

do  Comitê.  Assim,  foi  lavrada  a  presente  ata  pela  professora  Marli  Roesler  membra  do 

Comitê e por minha pessoa e acostada a correspondente lista de presença para os devidos fins. 


