
ATA DA 5º REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

JORDÃO.

Às 14 horas do dia 10 de dezembro de 2003, na Av. Wilson Luiz Silvério Martins, 

577, na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, com a presença de 20 participantes, 

conforme lista de presença em anexo, foi oficialmente aberta a 5º Reunião do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Jordão, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 17/06/2003.

2. Leitura das correspondências recebidas sendo estas:

- oficio 029/2003 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, convocando para reunião 

que foi realizada no dia 17/11/2003. 

- Oficio 032/2003 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, agradecendo a presença 

da reunião acima citada e solicitando a  convocação de uma reunião no Comitê do 

Jordão para repassar o novo Modelo de Gestão de Recursos Hídricos.

- Convite para a participação na 6º Assembléia Geral Mundial de La Martinica – França, 

onde será tratado da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, ocorrerá nos dias 24 à 28 

de janeiro. 

- Oficio circular 001/2003 do Comitê da Bacia do Rio Jordão, solicitando a confirmação 

dos  atuais  representantes  ou indicação de novo representante  titular  e  suplente  das 

instituições, houve mudança nas seguintes instituições:

Instituição do Poder Executivo Estadual

Membros Titulares:

JAIRO  MACEDO  –  Instituto  Ambiental  do  Paraná  –  IAP,  em  substituição  a  JOSÉ 

CLAUDINEI VALENTINI.

EMÍLIO TREVISAN – Superintendência  de  Desenvolvimento  de  Recursos  Hídricos  e 

Saneamento Ambiental – SUDERHSA, em substituição a ENÉAS SOUZA MACHADO.

Membros Suplentes:
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DÉBORA  FERNANDES  LUIZ  -  Superintendência  de  Desenvolvimento  de  Recursos 

Hídricos  e  Saneamento  Ambiental  –  SUDERHSA,  em  substituição  a  MARIANNA 

SOPHIE ROORDA.

Setores de Usuários de Recursos Hídricos

Membros Titulares:

EVANDRO  MARCOS  DALMOLIN  –  Companhia  de  Saneamento  do  Paraná  – 

SANEPAR, em substituição a SARITA RUBIA SOARES KASCZUK

NILSON  DE  PAULA  XAVIER  MARCHIORO  –  Centrais  Elétricas  do  Rio  Jordão  – 

ELEJOR, em substituição a Mauro Bagliolli. 

Membros Suplentes:

SARITA  RUBIA  SOARES  KASCZUK  –  Companhia  de  Saneamento  do  Paraná  – 

SANEPAR, em substituição a AFONSO MARANGONI.

ORLANDO BIZZONI – Companhia Paranaense de Energia – COPEL, em substituição a 

DENISE CAMPANHOLO BUSSETTI SABBAG. 

Sociedade Civil Organizada

Membros Titulares:

CLAUDINEI  CHALITO DA SILVA –  Fundação  para  o  Desenvolvimento  Econômico 

Rural  da  Região  Centro  do  Paraná  –  RURECO,  em  substituição  a  CLÀUDIO  LUIZ 

MARQUES. 

 

3. Leitura das correspondências emetidas sendo:

- oficio  017/2003 encaminhado  ao  Senhor  Teomir  Tulio  Alberti,  Superintendente  de 

Meio Ambiente  da COPEL, solicitando alevinos de peixes nativos para a soltura na 

Bacia do Rio Jordão.

4. Foi apresentada a proposta do Edital da Petrobras para obtenção de recursos a serem 

aplicados na Bacia do Jordão, onde a  senhora Marli Alberti esclareceu que em conjunto 

com a UNICENTRO, Prefeitura de Guarapuava e Associação de Usuários da Bacia do 
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Rio Jordão, representado pelo senhor Gabriel Corrêa  foi avaliado o edital, sendo que a 

assessoria jurídica da UNICENTRO observou que seria mais adequado a formação de 

um consórcio de entidades, porém será realizada reunião nos dias 15 e 18 de dezembro, 

onde serão convidadas as entidades participantes do Comitê para decidirem a melhor 

forma de organização para obtenção desses recursos, bem como as ações prioritárias 

nesta Bacia.  

5. Foi apresentando pelo Presidente do Comitê Mauro Battistelli o novo modelo de Gestão 

de Recursos Hídricos, proposta esta apresentada em reunião no dia 17 de dezembro 

2003 pelo Secretario de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Luiz Eduardo Cheida, na 

qual a SUDERHSA passaria a exercer as funções de Agência de Águas, criando para tal 

finalidade  uma  nova  Diretoria  e  Gerências  de  Água  a  ela  vinculadas.  Foram 

apresentadas as propostas das competências da Diretoria e Gerências de Águas, sendo 

lido a sugestão de alteração da redação em especial aos incisos I e II do Artigo que 

regulamenta as competências das gerências mencionadas. O Presidente esclareceu que 

esta diretoria de água ficaria com 7,5% dos recursos arrecadados nesta Bacia e que 

92,5% dos recursos ficaria na própria Bacia, também esclareceu que o governo liberou 

para o ano de 2004, R$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais), baseados 

no plano de trabalho. Após a leitura da nova proposta pela Secretaria  deste Comitê 

Sarita Rubia Soares Kasczuk, ficou acordado entre os membros presentes, a aprovação 

da SUDERHSA como Agencia de Águas e as atribuições a ela delegadas, porém que  a 

Gerência de Águas, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jordão seja indicada e 

submetida a apreciação deste Comitê.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2003.

MAURO BATTISTELLI

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jordão
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