
Ata nº. 06/2007 do Comitê da Bacia do Paraná III

Aos  seis  dias  do mês  de  junho de dois  mil  e  sete  a  partir  das  dez  horas  da  manhã nas 

dependências da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, reuniram-se os membros do Comitê 

da Bacia do Paraná III para a efetivação de reunião ordinária.  Dando início a reunião na 

qualidade de Secretário Executivo do Comitê formalizamos a mesa diretiva dos trabalhos que 

foi composta pelo Sr. Darcy Deitos, Diretor Presidente da SUDERHSA, do Sr. José Carlos 

Schiavinatto  Presidente  do  Comitê  da  Bacia  do  Paraná,  do  Sr.  José  Luis  Scrocaro  na 

qualidade de Diretor da Agência de Águas do Estado do Paraná e da Srª. Marli Roesler na 

qualidade de membra efetiva do Comitê para auxiliar nos trabalhos de secretaria da reunião. 

Passamos  na  seqüência  a  enumerar  os  assuntos  previstos  para  a  pauta,  solicitando  aos 

membros que tivessem assuntos para inclusão de pauta, que no desenvolvimento da reunião se 

manifestassem por escrito para a posterior consideração e deliberação. Em seguida, a palavra 

foi repassada ao Sr. Presidente do Comitê para a condução dos trabalhos, que enalteceu a 

colaboração que o Comitê vem recebendo da Itaipu e em especial as formas de parcerias com 

os municípios  presentes na Bacia do Paraná III  no desenvolvimento de diversas ações de 

preservação do meio ambiente. Ressaltou também, a importância da formalização do plano de 

gestão  da  bacia,  como instrumento  eficaz  para  o  gerenciamento  dos  recursos  hídricos  no 

âmbito  da  bacia,  visando o  uso  racional  e  sustentável  de  tão  importante  recurso  natural. 

Também enfatizou a importância do Comitê de Bacia enquanto órgão consultivo na condução 

da política de regulação dos usos dos recursos hídricos, especialmente na racionalidade de 

aplicação dos valores de cobrança pelos usos da água no sentido de não impactar os diversos 

setores produtivos presentes na Região. O Sr.  Presidente dando prosseguimento à reunião 

passou  a  palavra  ao  Sr.  Darcy  Deitos  Diretor  Presidente  da  SUDERHSA,  que  realçou  a 

importância da discussão e da participação dos órgãos e entidades na formalização do Termo 

de Referência para a elaboração do Plano de Gestão da Bacia, também citou o andamento dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da política estadual de recursos hídricos nas bacias do Alto 

Iguaçu, Tibagi,  Rio Jordão e Ribeira,  e ainda,  frisou que a SUDERHSA na qualidade de 

Agência  Estadual  de  Águas  procedeu  recentemente  a  primeira  outorga  na  modalidade 

lançamento  de  efluentes  industriais.  Realçou  também,  como ocorrerá  a  reestruturação  da 

SUDERHSA,  com a  contratação  de  pessoal  para  estruturar  doze  escritórios  do  órgão  no 

interior do Estado do Paraná. Finalizando considerou a importância da consecução dos Planos 

de Gestão da Bacia no sentido de possibilitar a cobrança pelos usos d’água e conseqüente 



investimento  dos  recursos  arrecadados  em obras  de resguardo ambiental  na própria  bacia 

hidrográfica. Dando seqüência a reunião o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. José Luis 

Scrocaro  que  na  condição  de  Diretor  da  Agência  de  Águas  do  Estado  apresentasse  aos 

membros e convidados o Termo de Referência do Plano de Gestão da Bacia, inicialmente o 

Sr. Scrocaro qualificou que o Termo foi elaborado por uma Comissão de seis pessoas, sendo 

duas da Itaipu Binacional, duas da SEMA/PR e duas da SUDERHSA, posteriormente, passou 

a apresentar e a comentar item por item do Termo, esclarecendo aos presentes o conteúdo 

necessário de cada um deles. Finalizando apresentou os índices propostos para a cobrança 

pelo uso de águas dos  setores  usuários  no Estado do Paraná,  ressaltando  porém que tais 

índices  são  indicativos  mas  que  se  encontram  sob  estudo,  dependendo  de  aceitação  e 

aprovação  final  do  governo  do  Estado.  Retomando  a  palavra  o  Sr.  Presidente  aceitando 

indicação da plenária ressaltou que sugestões para complementações e revisões do Termo de 

Referência  diante  do  adiantado de  hora  deveriam ser  encaminhadas  para  a  Secretaria  do 

Comitê via e-mail no prazo máximo de dez dias, ainda como inclusão de pauta da reunião 

procedeu-se a escolha de membro do Comitê para participar como representante no Fórum 

Paranaense de Comitês, cuja a escolha recaiu por unanimidade sobre o membro titular do 

Comitê  Sr.  Leopoldo  Fiewski  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  do  Município  de 

Cascavel.  Nada  mais  tendo  a  tratar  o  Sr.  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  os 

presentes e encerrou a reunião, cuja a presente ata de memória foi lavra da por minha pessoa 

na qualidade de Secretário Executivo do Comitê com auxilio da membra titular Professora 

Marli Von Boerstel.


