
 
REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO TIBAGI  

ATA N° 03  

Aos nove (09) dias do mês de outubro de 2002, às 10:00 horas, nas 
dependências da Cervejaria Kaiser em Ponta Grossa- PR, deu- se início à 3ª 
reunião de trabalho do Comitê da Bacia do Rio Tibagi. O Sr. Reinaldo Gomes 
Ribeirete, efetuou à abertura da reunião e agradeceu a Kaiser pela cedência do 
espaço físico, para que a reunião fosse ali realizada. Logo em seguida, foi 
executada a leitura da seguinte ordem do dia: 
1. Distribuição das pastas e crachás;  
2. Leitura da ata n° 02; 
3. Apresentação do Regimento Interno; 
4. Leitura do capítulo referente à eleição do Presidente e do Secretário Geral; 
5. Discussão de prazos e regras para eleição da Presidência e Secretaria 

Geral; 
6. Outros assuntos.  

Dando seqüência aos trabalhos, o Sr. Reinaldo determinou que fosse efetuada                        
a distribuição a todos os membros do Comitê  presentes uma  pasta  contendo:               
a) Regimento Interno; 
b) Atas n° 01 e 02; 
c) Crachás de identificação; 
d) Relação nominal dos componentes do Comitê da Bacia do Rio Tibagi 

(titulares e suplentes).  

Logo em seguida, comunicou a todos os presentes, que os senhores: Nelson 
Hidemi Okano, Luiz Fernando Arruda Gonçalves e Carlos Kaminagakura, todos 
membros titulares, haviam faltado à reunião, porém, todos encaminharam as 
suas respectivas justificativas de ausências. A seguir, o Sr. Reinaldo Gomes 
Ribeirete, solicitou que fosse feito a auto-apresentação de todos. Após a 
realização da auto-apresentação, foi efetuada a verificação de quorum, onde 
ficou constatado a presença de 25 titulares e 5 suplentes, totalizando 30 
membros presentes. Após a verificação do quorum, foi solicitado ao Sr. Aldo, 
que efetuasse a leitura da ata n° 02, referente à reunião anterior. Após a leitura 
da ata n° 02, o Sr. Wagner passou a executar a leitura detalhada do capítulo VI 
do Regimento Interno do Comitê. O referido capítulo, trata exclusivamente da 
normatização do processo eleitoral para a eleição do Presidente e do 
Secretário Geral do Comitê.   

O Sr. Reinaldo Gomes Ribeirete comunicou a todos, que o prazo para a 
entrega das inscrições das chapas para a disputa da eleição será até 25 de 
outubro de 2002. Ficou também definido, que a eleição, bem como, a posse do 
novo Presidente e do novo Secretário Geral do Comitê, será realizada no dia 
05 de novembro de 2002, às 14:00 horas, no Sindicato Rural de Londrina- PR.  
Em seguida o Dr. José Roberto, advogado do Copati, passou a informar as 
regras normatizadoras da eleição do Presidente e do Secretário Geral do 
Comitê. Falou também, sobre o edital de convocação para a eleição e sua 
publicação.   
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O professor Fernando Pilatti (Setor da Sociedade Civil), questionou o excesso 
de zelo, quanto à medida de se exigir o reconhecimento de firma na 
autorização do membro titular ao membro suplente por ocasião do exercício da 
sua representatividade. Foi realizada uma votação aberta, onde venceu a 
proposta do professor Pilatti, desta forma ficou definido que não há 
necessidade de reconhecimento de firma na autorização do titular ao suplente 
com direito a voto.  

O Sr. Reinaldo solicitou ao Dr. Jorge Andriguetto Junior, que fizesse alguns 
esclarecimentos e fornecesse algumas informações adicionais à formalização 
do processo eleitoral. O Dr. Jorge efetuou um amplo esclarecimento sobre a 
formalização da associação de usuários, falando sobre a reformulação do 
Estatuto do COPATI, sobre a assinatura de Contrato de Gestão com a 
SUDERHSA e sobre o programa PRODES.  

Não tendo mais nada a ser tratado, o Sr. Reinaldo Gomes Ribeirete agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião.   

                                 Ponta Grossa- PR, 09 de outubro de 2002.                                                                      
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