ATA DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL DO COMITÊ DA BACIA DO RIO TIBAGI
Aos 22 dias do mês de julho de 2004, às 14:00 horas deu-se a 5ª Assembléia
Geral do Comitê da Bacia do Rio Tibagi, na sala de reuniões da empresa
Cervejarias Kaiser do Brasil, em Ponta Grossa-PR. O sr. Reinaldo Ribeirete,
presidente do Comitê, convida o sr. Fernando Pilatti, secretário geral, a compor a
mesa, e dá as boas vindas a todos os membros e pessoas ali presentes. Pede ao
sr. Wagner, secretário executivo do COPATI a proceder a contagem dos membros
titulares e suplentes presentes, verificando assim o quorum necessário para
validar a Assembléia. Estavam presentes ??? membros titulares e ??? membros
suplentes, superando, assim, o número mínimo necessário de presença, ou seja,
2/3 ou 27 presenças. Na seqüência, sr. Reinaldo Ribeirete apresenta a ordem do
dia: 1. Apresentação e aprovação da ata da Assembléia anterior; 2. Apresentação
do Decreto nº 2.855/04, de nomeação dos novos membros do Comitê; 3.
Apresentação da Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental – SUDERHSA; 4. Aprovação da SUDERHSA como
Agência de Bacia para o Rio Tibagi; 5. Constituição de Grupo de Trabalho para
analisar a composição do Comitê, conforme artigo 6º do seu Regimento; 6. Outros
assuntos. Em seguida, o sr. Fernando Pilatti passou a leitura da Ata da 4ª
Assembléia Geral, a qual foi ratificada e aprovada pelos membros do Comitê. Para
a apresentação da SUDERHSA foi convidado a tomar a palavra o sr. Darci Deitos,
presidente da instituição, que discorreu sobre as modificações nas linhas de
atuação do Governo, em relação à Política e Gerenciamento de Recursos Hídricos
no Estado do Paraná. Após a explanação do sr. Darci, o presidente toma a palavra
e pede mais empenho na condução da Política Estadual e na instalação do
Sistema Estadual de Gerenciamento, no sentido de fazer acontecer. Lembrou que
as empresas estão na expectativa da cobrança pelo uso da água, inclusive com
muitas delas com provisionamento de recursos já em andamento, pois as
informações davam conta do início da cobrança no segundo semestre de 2003,
depois a partir de 2004, e nada ocorreu. Também reclamou da atenção que o
Estado deverá dar ao COPATI, uma vez que o Consórcio foi o grande
protagonizador da criação do Comitê e da sua continuidade, e que após ser
informado de que não seria mais a Agência de Bacia do Rio Tibagi, passou a ser
abandonado pelas instituições do Estado, associados do COPATI, a saber, Copel
e Sanepar, provocando uma crise financeira, já superada, na instituição. O sr.
Darci confirmou o apoio total ao COPATI e disse que a SUDERHSA está
estudando juridicamente como o COPATI poderá participar do Sistema, e que esta
participação estará garantida, no tempo certo. Após as colocações do senhor
Darci Deitos, o sr. Reinaldo Ribeirete passa à aprovação da indicação da
SUDERHSA como Agência de Bacia do Tibagi, a qual, por aclamação, foi
aprovada pelos membros do Comitê. Após a aprovação da SUDERHSA como
Agência de Bacia do Tibagi, o sr. Fernando Pilatti passa a explicar o porque da
necessidade de criação de um Grupo de Trabalho, temporário, para analisar a
composição do Comitê e de como se dará a indicação de tal grupo, pelos

membros do Comitê. Sr. Pilatti explica que o Regimento pede, em seu artigo 6º
que três meses antes do término de cada mandato, os membros do Comitê em
sessão plenária constituirão um Grupo de Trabalho de, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 7 (sete) membros que terá a atribuição de avaliar a composição do
Comitê, diante dos novos cenários, em especial quanto à representatividade dos
segmentos e quanto ao número de membros. Todos entenderam a necessidade
de se criar esse Grupo, em vista dos novos cenários, acataram tal decisão e
esperaram a explicação de como funcionaria a indicação dos componentes do
Grupo de Trabalho. O sr. Pilatti explica que o Grupo de Trabalho será definido da
seguinte forma, conforme Artigo 17 § 2º: Na composição das Câmaras Técnicas
ou dos Grupos de Trabalho, integradas por até 7 (sete) membros, deverão ser
consideradas as diferentes categorias que constituem o Plenário do Comitê, com a
seguinte proporcionalidade, a saber: a) um Coordenador, com a função de relator,
indicado pelo Presidente; b)
até dois integrantes indicados pelos membros
representantes das instituições do Poder Público no Comitê; c)
até
dois
integrantes indicados pelos membros representantes dos setores usuários no
Comitê; d) até dois integrantes indicados pelos membros representantes da
sociedade civil no Comitê. Ficou definido o número máximo de componentes, ou
seja, 07. A partir da explicação o sr. Fernando Pilatti convidou cada setor a se
reunir, em particular, para a indicação dos seus representantes no Grupo de
Trabalho. As indicações ficaram assim determinadas: como coordenador indicado
pelo presidente Reinaldo, e na função de relator, o sr. Carlos Alberto L. Geirinhas,
representante da empresa Milenia Agrociências, no setor de usuários, segmento
indústria; como representantes do setor Poder Públicos, foram indicados os
senhores Ney Paulo Pereira, do Instituto Ambiental do Paraná, e Carlos Hugo
Rocha, da prefeitura de Ponta Grossa; como representantes do setor Usuários,
foram indicados os senhores Erivelto Silveira, da SANEPAR, e Wilson Antonio
Holtman, da empresa Cervejarias Kaiser Brasil S/A; e como representantes do
setor Sociedade Civil, foram indicados a senhora Marcelina Teruko Fujii Maschio,
do CEFET de Cornélio Procópio e o senhor Euclides Selvino Grando Junior, da
ONG Liga Ambiental. Após as indicações e aprovação do Grupo de Trabalho,
determinou-se que tal Grupo teria até o dia 28 de agosto para apresentar uma
proposta, devidamente justificada e fundamentada, ao secretário geral, sr.
Fernando Pilatti, que posteriormente apresentará à Assembléia Geral agendada
para o dia 09 de setembro, em Londrina, a partir das 14 horas, em local a ser
definido, para discussão e aprovação. Nada mais havendo, o sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembléia.
Fernado Pilatti
Secretário Geral
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