Ata nº. 08/2008 do Comitê da Bacia do Paraná III

Aos três dias do mês de julho de dois mil e oito a partir das catorze horas, nas dependências
do Salão do Café Colonial do Parque de Exposições do Município de Pato Bragado – Pr,
reuniram-se os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná III, em reunião ordinária
para deliberar sobre a pauta pré-estabelecida encaminhada oportunamente via ofício
convocatório. Ao início dos trabalhos, informamos aos membros presentes que no dia 03 de
junho do corrente ano o Presidente do Comitê, José Carlos Schiavinato pediu oficialmente
desligamento em definitivo do Comitê da Bacia, sob justificativa de estar cumprindo com a
legislação eleitoral, haja visto que é candidato a reeleição ao cargo de prefeito da Cidade de
Toledo, também justificando que devido ás atribuições do cargo de prefeito tem pouca
disponibilidade de tempo para se dedicar às tarefas desempenhadas pelo Comitê. Desta
forma, a partir da data supramencionada assumimos a presidência interina do Comitê até a
presente data, lançando edital convocando a eleição da nova diretoria do Comitê, tudo de
acordo com o previsto no regimento interno. Assim, na qualidade de Presidente Interino do
Comitê, agradecemos a presença de todos os membros e convidados, após destacamos item a
item a pauta de assuntos propostos para a reunião. Em seguida passamos a nominar as
substituições de membros do Comitê, apontando que o Engenheiro Agrônomo José Augusto
de Souza na qualidade de Secretário de Agricultura do Município de Toledo substituirá o
Senhor José Carlos Schiavinato – Prefeito do Município de Toledo, do mesmo modo o
Engenheiro Florestal André Ricardo Angonese substituirá o Senhor Nelson Natalino Paludo,
na vaga de titular pertencente ao Sindicato Patronal Rural de Toledo, também o Senhor
Mauro Bernardi na qualidade de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de
Quatro Pontes, substituirá o Sr. Afonso Francener na vaga de suplente pertencente ao
Município. E por fim, a Senhora Eliane Rodrigues dos Santos na qualidade de Doutora da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus de Medianeira, substituirá o Sr.
Carlos Roberto Junchem – Diretor do Campus de Toledo, na vaga de titular da sociedade civil
organizada, pertencente à instituição de ensino nominada, no comitê. Dando seqüência à
reunião, foi composta a mesa de honra da reunião pela Prefeita do Município de Pato Bragado
Normilda Koehler, pelo Prefeito do Município de Medianeira Elias Carrer, pelo Prefeito
licenciado do Município de São Miguel do Iguaçu Eli Ghellere. A Prefeita anfitriã declinou
do uso da palavra, fazendo uso o Prefeito de Medianeira Elias Carrer que enalteceu a
importância do Comitê em especial no desenvolvimento e participação nos trabalhos de

proteção ambiental que vem sendo realizadas na bacia em pareceria com a Itaipu Binacional,
os Municípios e os diferentes segmentos representativos da sociedade. Antes de dissolver a
mesa de honra, na qualidade de Presidente em Exercício do Comitê, agradecemos as palavras
proferidas pelo Prefeito Carrer e também, agradecemos a Prefeita Normilda por todo apoio
prestado pelo Município de Pato Bragado para a realização da reunião do Comitê. Na
seqüência desfez-se a mesa de honra e passamos a destacar as mensagens por escrito (via fax,
ou e-mail) encaminhadas por membros do Comitê que por compromissos diversos assumidos
anteriormente não puderam se fazer presente na reunião. Posteriormente, propusemos uma
inversão dos assuntos a serem tratados na pauta da reunião, o que foi aceito pelos membros
presentes. Assim passamos a palavra para o Diretor Presidente da Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, Sr. Darcy
Deitos, para que expusesse aos presentes os objetivos de extinção da SUDERHSA e sua
transformação em um instituto de gestão das águas. Por cerca de vinte minutos o Sr. Darcy
Deitos usou da palavra esclarecendo que o projeto de lei está tramitando na Casa Civil do
Governo do Estado do Paraná, para a devida avaliação jurídica e ajustes formais, para
posteriormente ser encaminhado a apreciação da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná,
sendo que a proposta visa criar um instituto exclusivo de gestão das águas no Estado, capaz de
executar a política estadual de recursos hídricos. Sendo que atividades atualmente
desenvolvidas pela SUDERHSA, como a perfuração de poços, construção de obras de
drenagem urbana e de implantação de aterros sanitários seriam repassados para outras
Secretarias e Instituições do Estado. Também informou que o instituto a ser criado terá
funções de agência reguladora da área de saneamento. Em seguida respondeu perguntas
formalizadas
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supramencionada e finalizou sua participação. Dando seqüência usamos da palavra para
informar aos membros do Comitê sobre o andamento dos trabalhos de elaboração do Plano de
Gestão da Bacia. Preliminarmente fizemos um histórico sobre o exaustivo trabalho que
desenvolvemos na busca de recursos financeiros para a elaboração do Plano em Brasília – DF,
junto a Agência Nacional de Águas – ANA, e Secretaria de Recursos Hídricos – SRH,
posteriormente junto ao Governo do Estado do Paraná e finalmente junto a Itaipu Binacional,
que após várias tratativas aceitou firmar um Termo de Cooperação Técnica para a elaboração
do Plano. Segundo informamos aos presentes, tal Termo foi devidamente assinado no último
dia 03 de junho do corrente ano na Escola de Governo em Curitiba – Pr. Informamos também,
que a Itaipu Binacional num primeiro momento pensava em utilizar o seu próprio quadro
técnico de pessoal para elaborar a parte correspondente ao diagnóstico do Plano, e que

posteriormente se convenceu de que é necessária a contratação de empresa de consultoria para
execução de tal tarefa. E de que dentre as várias possibilidades de contratação de empresas
existe a disposição de vários professores da UNIOESTE, através de uma Fundação
Universitária de realizar o diagnóstico mencionado. Do mesmo modo, informamos aos
presentes que inicialmente dar-se-ia ênfase para a elaboração de um Plano de Gestão da Bacia
com âmbito estadual, mas que a Itaipu Binacional entende que pela situação geográfica da
bacia em área transfronteiriça, torna-se necessário elaborar o Plano com âmbito federal
incluindo toda a área alagada do Lago de Itaipu, atendendo inclusive as determinações
previstas no Plano Nacional de Recursos Hídricos. Diante desta nova realidade a Agência
Nacional de Águas já foi oficialmente contactada e aceitou também participar como
instituição parceira na elaboração do Plano. Por fim, informamos que por exigência
compromissal assumida pelo Comitê perante o Termo de Cooperação firmado entre as partes
anteriormente nominadas, a partir da designação emanada da última reunião ordinária do
comitê foi efetivamente formalizada a partir da Resolução Interna nº 01/08 datada de 10 de
junho de 2008, a Câmara Técnica de Acompanhamento da Elaboração do Plano de Gestão da
Bacia que ficou assim constituída: Adir Airton Parizotto – Engenheiro Agrícola,
Representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA,
Gumercindo Nogueira de Brito – Engenheiro Civil, Representante da Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, Marilene de
Oliveira Giachini – Economista, Representante da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB, Marli Renate Von Borstel Roesler – Assistente Social, Representante
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Rafael Cabral Gonçalves –
Engenheiro Ambiental, Representante da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR,
Vitor Frosi – Engenheiro em Alimentos, Representante da Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná – OCEPAR, Ansberto Rodrigues do Passo Neto – Engenheiro Químico,
Representante da Cooperativa Agroindustrial Lar. Por fim, informamos aos membros que
também será designada futuramente um conjunto de profissionais ligados as diversas
instituições presentes no Comitê, com o intuito de auxiliar a Câmara Técnica na avaliação e
aferição de dados e informações presentes na fase de diagnóstico do Plano. Na seqüência,
passamos a apreciação do último item da pauta da reunião referente às eleições da nova
diretoria do Comitê, informando que nenhuma chapa havia sido inscrita em tempo hábil (até o
dia 30 de junho de 2008) junto a Secretaria Executiva do Comitê. Após ouvir as sugestões da
Plenária da Reunião fomos aclamados por unanimidade para assumir a Presidência do Comitê
conjuntamente com a Professora Marli Renate Von Borstel Roesler que apesar de não se fazer

presente à reunião por justificativa por escrito anteriormente mencionada, havia se
predisposto a assumir o cargo de Secretária Executiva do Comitê. Automaticamente nos
declaramos empossados no cargo agradecendo aos membros pela confiança em nós
depositada, solicitando a colaboração de todos os membros nos trabalhos vindouros de
construção do Plano de Gestão da Bacia. Nada mais tendo a tratar foi encerrada a reunião e
lavrada posteriormente a presente ata por minha pessoa, na função Presidente do Comitê,
estando juntada à mesma a lista de presença de membros e convidados e demais documentos
pertinentes.

