ATA DA REUNIÃO PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E MESA
DIRETORA DO COMITÊ DA BACIA DO BAIXO IGUAÇU
Às nove horas do dia cinco de novembro do ano de dois mil e quatorze, realizou-se
no auditório da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP),
localizada na Rua Peru, 1301, Bairro Miniguaçu, município de Francisco Beltrão/PR,
a reunião para aprovação do Regimento Interno e eleição da Mesa Diretora do
Comitê da bacia do Baixo Iguaçu, a qual reuniu autoridades e membros do
supracitado Comitê. Iniciando o evento, o Mestre de Cerimônia Valdecir Maciel, fez
uma descrição do que é e o que faz um Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), bem
como suas atribuições, incluindo o histórico da criação do Comitê da Bacia do Baixo
Iguaçu, com sua primeira reunião de mobilização em 18 de outubro de dois mil e
onze, que se realizou na Unioeste de Francisco Beltrão, bem como os demais
eventos posteriores. Sequenciando a reunião, foi composta a mesa de honra com as
seguintes autoridades presentes: Sr. Juan Artigas Souza Luz Chefe da Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) de Francisco Beltrão, neste ato
representando o Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, Sr.
Antônio Caetano de Paulo Junior; Sr. Alberto Piccinini Chefe Regional do Instituto
Águas Paraná, neste momento representando o Diretor Presidente do Instituto das
Águas Sr. Everton Luis da Costa Souza; o Sr. Enéas Souza Machado Diretor de
Gestão de Bacias Hidrográficas do Instituto das Águas do Paraná; o Prefeito do
Salgado Sr. Filho Alberto Arisi, representando o Presidente da AMSOP Sr. Ricardo
A. Ortina; Sra. Joyce Maria Barivieira Secretária Municipal de Meio Ambiente,
representando o Prefeito Municipal de Francisco Beltrão Sr. Antônio Cantelmo Neto;
Sr. Paulo Valdir Grohs Presidente da Câmara Municipal de Francisco Beltrão e
Presidente da Comissão organizadora da ACAMSOP 13 (Associação das Câmaras
Municipais do Sudoeste do Paraná); Sr. Hélio Vanzetto Presidente da Associação de
Secretários da Agricultura do Sudoeste do Paraná e o Sr. Edson Jucemar Hoffmann
Prado, Prefeito do Município de Quedas do Iguaçu e Presidente da Associação dos
Municípios da Associação Cantuquiriguaçu. Após a composição da mesa, tomou uso
da palavra o Sr. Alberto Arisi, representando a AMSOP, que saudou a todos,
ressaltando a relevância de discutir o comitê e o compromisso das ações que serão
efetuadas junto ao Baixo Iguaçu. Sequenciando o ato, o Sr. Edson Jucemar
Hoffmann Prado, também destacou a importância de parcerias para trabalhos em

prol do Iguaçu. Com a palavra Sr. Alberto Piccinini, ressaltou importância das
autoridades presentes, incluindo a colaboração dos mesmos para um eficaz
gerenciamento e distribuição dos recursos e gestão dos recursos hídricos. Também
lembrou que no próximo ano será realizado evento no município de Cascavel, com
intuito de se realizarem estudos e qualificação de todos os membros do Comitê e
demais autoridades, incluindo prefeitos e secretários de meio ambiente. Na
sequencia, o Sr. Juan Artigas Souza Luz Chefe Regional da ressaltou a urgência do
início dos trabalhos no Comitê. Encerrados os pronunciamentos deu-se início a
pauta de trabalho. Neste momento foi destituída a mesa de honra, e a coordenação
dos trabalhos foi conduzida pela Sra. Mariana Sophie Roorda, Secretária-executiva
do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos do Estado do Paraná, momento em
que o Sr. Alberto Piccinini falou que o regimento interno foi anteriormente
encaminhado via e mail, solicitando que as proposições fossem encaminhadas no
prazo de até sexta-feira do dia trinta e um de outubro de dois mil e quatorze. Sendo
que muitas colaborações haviam sido acatadas na alteração do Regimento em
pauta. Primeiramente foi feita a votação se haveria a leitura total do texto do referido
Regimento, ou apenas a leitura das alterações propostas, sendo decidido pela
plenária que apenas seria feita a leitura das alterações. Novamente com a palavra, a
Sra. Mariana fez a leitura dos capítulos contidos na redação, ressaltando para que
se houvesse alguma objeção, os componentes poderiam manifestar-se. Após
sugestão de alteração do capítulo V “Da Estrutura e organização”, proposta pelo Sr.
Itacir Secco, a plenária decidiu por não acatar a modificação na redação original. A
mesma ressaltou que na próxima reunião estará sendo aprovado o Termo de
Referência que irá portar as ações a serem estabelecidas, sendo que novamente
todas estas questões estarão sendo submetidas à plenária do Comitê. A segunda
alteração no mesmo capítulo foi aprovada, onde consta a Mesa Diretora composta
por um presidente 01 (um) e 02 (dois) vices presidentes, constituída por membros
dos 3 (três) segmentos: Poder público, usuário de recursos hídricos e sociedade
civil. A coordenadora dos trabalhos ainda informou que o período de exercício para
essa Mesa Diretora passa a ser de até 1˚ (primeiro) de março de dois mil e
dezessete. Demais alterações foram aprovadas e o Regimento foi reestruturado de
acordo com votação da assembleia. Novamente com a palavra o Sr. Alberto
Piccinini, destacou que o Representante da comunidade indígena está em aberto. O
item seguinte de pauta foi à eleição da mesa diretora. Sendo que a Secretaria

Executiva do Instituto Águas Paraná recebeu a inscrição de apenas uma chapa
denominada “Unidos Pela Bacia do Baixo Iguaçu”, sendo composta pela candidata a
Presidente a Sra. Prefeita do município de Capanema Lindamir Maria de Lara
Dernardim , Primeiro Vice-Presidente o Sr. José Antônio Gugelmin representando a
Foz do Chopim Energética e Segundo Vice-Presidente o Sr. Julio Caetano
Tomazoni, professor da UTFPR, a qual foi eleita por aclamação. Na sequência, os
membros da Mesa Diretora fizeram colocações sobre as atribuições do Comitê e a
importância do gerenciamento dos recursos em prol do Baixo Iguaçu. Por fim, não
havendo mais para o momento, o Sr. Alberto Piccinini encerrou reunião. Esta Ata foi
lavrada por mim, Alberto Piccinini Secretário Geral do Comitê e se aprovada será
assinada por todos os presentes.
Francisco Beltrão, 05 de novembro de 2014.

