
Reunião Comitê 

 

Às 14 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 2011, realizou-se 
no Espaço Cultural Tertúlia da Sanepar, localizada na Avenida Wilson L. 
Silvério Martins 577, no município de Guarapuava, a reunião periódica do 
Comite da Bacia do Rio Jordão, a qual tem como pauta: a apresentação do 
Regimento Interno do Comitê, a votação do novo presidente e possíveis 
complementações. 

Primeiramente o Presidente atual do Comitê Sr. Evandro Marcos 
Dalmolim acolhe a todos e faz uma breve explanação referente ao Comitê e ao 
período de seu mandato como presidente, em seguida houve a apresentação 
dos membros do Comitê. 

Na sequência o Sr. Enéas Souza Machadoapresenta a ata anterior, 
sendo esta aprovada pelos presentes, em segundo momento houve a 
apresentação do Regimento Interno do Comitê pela Sra. Sarita, sendo 
levantados alguns artigos e incisos para as devidas correções. No decorrer da 
leitura do Regimento houve algumas adaptações para melhor compreensão, 
sendo todas ajustadas no próprio Regimento pela Sra. Sarita, após a conclusão 
da leitura e de suas devidas alterações, o Regimento Interno do Comitê foi 
aprovado pela plenária. 

Posteriormente à aprovação do Regimento, o Sr. Evandro Marcos 
Dalmolim apresentou a minuta que trata da decisão pela não unificação do 
Comitê do Jordão com o Comitê do Médio Iguaçu, alegando que o mesmo 
causará desequilíbrio na cronologia da implementação dos Instrumentos de 
Gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo proposto ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH que a Unidade Hidrográfica 
do Médio Iguaçu seja composto por dois comitês, o Comitê da Bacia do Rio 
Jordão e o Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu, após a explanação da 
minuta abriu-se para a votação e a mesma foi aprovada pela plenária para o 
encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. 

Dando sequência a pauta pré-estabelecida no início da reunião, realizou-
se a votação para o novo Presidente do Comitê, no momento apresentando-se  
chapa única comandada por João Cleyton (técnico agropecuário) para 
Presidente e Luiz Matter (Engº químico e inspetor do CREA) para vice-
presidente, os membros da chapa falaram brevemente, e em seguida iniciaram 
os trabalhos para realização da votação. Foram eleitos pela plenária. Sem 
mais, encerrou-se a reunião. 


