Ata nº. 07/2008 do Comitê da Bacia do Paraná III

Aos sete dias do mês de março de 2008 reuniram-se nas dependências do Escritório Regional
do IAP de Toledo os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná III, para apreciar
assuntos relativos a formalização do Plano de Gestão da Bacia. No início da reunião na
qualidade de Secretário Executivo do Comitê, o Sr. Adir Airton Parizotto agradeceu a
presença dos membros e demais convidados e justificou a ausência do Presidente do Comitê e
de outros membros, que por obrigações e compromissos assumidos anteriormente não
puderam comparecer na reunião. Em seguida, expôs aos presentes o conteúdo e objetivos do
Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Itaipu Binacional, Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, Superintendência de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA e Comitê da Bacia do Paraná III,
com o objetivo de propiciar a elaboração do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Paraná
III. Na seqüência também explanou aos presentes as obrigações e atribuições assumidas por
cada instituição cooperante mediante as condições propostas no Termo de Referência, que
foram acordadas oportunamente em reunião realizada no dia 04 de dezembro de 2007, nas
dependências da SEMA em Curitiba, sendo que dentre as atribuições legadas do Comitê da
Bacia está a de criar uma Câmara Técnica de Acompanhamento de Elaboração do Plano. Na
continuidade da reunião, solicitamos aos presentes que indicassem membros representantes
das diversas instituições e entidades para compor tal Câmara Técnica, tendo sido escolhidos
os seguintes representantes: Marli Renate Von Borstel Roesler (UNIOESTE), Marilene
Giachini (SEAB), Vitor Frosi (OCEPAR), Ansberto R. do Passo Neto (Cooperativa
Agroindustrial Lar), Gumercindo Nogueira de Brito (SUDERHSA) e Adir Airton Parizotto
(SEMA). Na qualidade de representante da Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR, o Chefe do Escritório Regional de Toledo, Sr. Pedro de Jesus Tatim Brum,
informou que a empresa indicaria vindouramente um técnico do seu quadro funcional para
fazer parte da Câmara Técnica. Posteriormente o Sr. Odacir Fiorentin representante da Itaipu
Binacional na reunião, informou aos presentes que por decisão interna do Diretor de
Coordenação Sr. Nelton Miguel Friedrich ficou designado o Superintendente de Meio
Ambiente da Itaipu Sr. Jair Kotz para coordenar o Grupo de Trabalho de Elaboração do
Plano. Dando seqüência na reunião, foi acertada a data de 17 de março de 2008, a partir das
nove horas da manhã, nas dependências da sala de reuniões do Escritório Regional do IAP de
Toledo para a efetivação da primeira reunião da Câmara Técnica de Acompanhamento do

Plano de Gestão da Bacia. Nada mais tendo a tratar foi encerrada a reunião, tendo sido
posteriormente sido lavrada a presente ata, sendo anexada a lista dos que se fizeram presentes
na mesma.

