
 6

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA MESA DIRETORA PROVISÓRIA DO COMITÊ 

DAS BACIAS DO PIRAPÓ, PARANAPANEMA 3 e PARANAPANEMA 4. 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, às quinze horas, 

no Anfiteatro do Bloco C67, da Universidade Estadual de Maringá, atendendo 

convocação do Presidente da Mesa Diretora Provisória, estiveram presentes os 

seguintes representantes: Rosirley Zanardo, Paulo Fernando Soares, Álvaro Isaque 

Guerra, Osvaldo Danhoni, João Batista Meneguetti, Renato Antonio Dalla Costa e 

Lorenso Cassaro. Estiveram ausentes Umberto Crispim de Araújo, Marcos Franco, 

José Augusto Samadello, Valdir Donizete de Moraes e Erni Limberg. Estiveram 

presentes outras cinqüenta pessoas, conforme Lista de Presença anexa.  

Dando início à reunião o Senhor Paulo – Presidente da Mesa – explanou o que ficou 

decidido nas reuniões anteriores e como seriam desenvolvidos os trabalhos. Iniciou 

mostrando um quadro onde estavam contempladas as vazões outorgadas por 

setores, sugerindo que este quadro estatístico indicasse as porcentagens que cada 

setor poderia ser contemplado na divisão das dezesseis vagas que está 

contemplado o Setor Usuários. 

Iniciaram-se os debates com a palavra do Senhor Paulo Meneguetti representante 

da FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná ponderando que já havia 

um estudo feito no intervalo entre últimas duas reuniões, e que havia um certo 

consenso apoiando este estudo que destinava três vagas para a SANEPAR e as 

restantes treze divididas entre a agropecuária (uma vaga), geração de energia (uma 

vaga), serviços – cooperativas (cinco vagas) e indústrias (seis vagas), que daria 

ensejo à primeira proposta.  Rebateu a esta argumentação o Senhor Erivelto Luiz 

Silveira da SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná com a argumentação 

de que a SANEPAR necessitava de cinco vagas, consideradas as cinco gerências 

da empresa que atuam nesta região. Interveio o Senhor Renato que solicitou que 

fosse retirada uma das vagas das indústrias e acrescida uma vaga para as 

autarquias municipais de saneamento (SAMAE) através do CISMAE - Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, que resultou na segunda 

proposta. A senhora Rosirley tomando da palavra pediu a sensibilização dos 

presentes para que fossem aumentadas para três estas vagas de SAMAE além das 

cinco vagas da SANEPAR, resultando assim na terceira proposta. Ao final dos 

debates o Presidente solicitou que houvessem defensores para cada uma das 

propostas. Paulo Meneguetti defendeu a primeira proposta, Renato a segunda e 

Edson Denobi a terceira. Após perguntar se a assembléia estava pronta para votar o 

Presidente deu início à votação da primeira proposta que teve trinta e oito votos 

alcançando assim ampla maioria, interrompendo a seqüência de votação. O 

Presidente argumentou que não haveria paz com esta decisão, uma vez que parte 

da assembléia manifestou descontentamento sobre a mesma, e procurou chamar a 
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todos a um entendimento. Os debates foram retomados e o senhor Paulo 

Meneguetti modificou sua proposta com a retirada de uma vaga das indústrias e 

incluindo uma vaga para o CISMAE. Contrários, o senhor Erivelto e a senhora 

Rosirley insistiram na terceira proposta. O senhor Renato retirou sua proposta. 

Entendendo que não haveria avanço em direção a um consenso nos debates, após 

mais de duas horas de exaustivas discussões, o Presidente fez nova consulta e a 

assembléia se mostrou pronta a nova votação. A primeira proposta foi a vencedora 

com trinta e sete votos derrotando a terceira proposta que recebeu quatro votos, 

havendo quinze abstenções.  

As vagas ficaram assim distribuídas: 

Bacia do Pirapó (sete vagas): SANEPAR (titular e suplente); COCAMAR Cooperativa 

Agroindustrial (titular e suplente); COROL Cooperativa Agroindustrial (titular e 

suplente); Cooperativa Industrial NOVA PRODUTIVA (titular e suplente); Sítio 

Pingüim (titular) e Fazenda Guanabara (suplente); Líder Alimentos do Brasil Ltda 

(Laticínios Nova Esperança) (titular) e Gelita do Brasil Ltda (suplente); Usina Alto 

Alegre S/A (titular) e CISMAE (suplente); 

Bacia do Paranapanema 3 (cinco vagas): SANEPAR (titular e suplente); CISMAE 

(titular) e Usina Alto Alegre S/A (suplente); Usina Central do Paraná S/A (titular) e 

Fazenda Indiana (suplente); COFERCATU Cooperativa Agroindustrial (titular) e 

Jaguafrangos Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (suplente); Duke Energy 

International (titular) e Estância Alvorada (suplente); 

Bacia do Paranapanema 4 (quatro vagas): SANEPAR (titular e suplente); Usina de 

Açúcar Santa Terezinha Ltda (titular e suplente); Citri Agroindustrial Ltda (titular e 

suplente); COPAGRA Cooperativa Agroindustrial do Noroeste Paranaense (titular e 

suplente); 

Foi solicitado que os representantes sejam indicados por ofício, a ser encaminhado 

ao Secretário da Mesa Diretora Provisória. 

Vencida a pauta o Presidente franqueou a palavra e como nada mais foi 

acrescentado foi dada como encerrada a presente reunião as dezessete horas e 

dezesseis minutos. Eu, Renato Antonio Dalla Costa (SUDERHSA), secretariei e 

lavrei a presente Ata, assinando-a ____________________________________ com 

os demais membros da Mesa Diretora Provisória.  

 

 

Paulo Fernando Soares – Universidade Estadual de Maringá 

Presidente da Mesa Diretora Provisória 

 

Rosirley Zanardo – Prefeitura Municipal de Sarandi 
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Osvaldo Danhoni - COCAMAR 

Ausente 

José Augusto Samadello – Prefeitura Municipal de Centenário do Sul 

 

Álvaro Isaque Guerra – COFERCATU 

Ausente 

Valdir Donizete de Moraes – ONG ECOFORÇA 

Ausente 

Marcos Franco – Prefeitura Municipal de Paranavaí 

 

João Batista Meneguetti – Usina Santa Terezinha 

Ausente 

Erni Limberg – CREA 

Ausente 

Umberto Crispim de Araújo - SEMA 

 

Lorenso Cassaro – SANEPAR 

 


